
    

 با مقدمه ای از آیت اهلل دکتر محسن حیدری زید عّزه

مقتل االمام الحسین7
و مسیر الّسبایا

مولف:
شیخ عبدالزهراء الکعبی

ترجمه و تحقیق:
حسین بریچی
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مقدمه

یکی از بارزترین ویژگیهائی که جامعه شیعه را از جوامع دیگر متمایز می سازد، اهتمام 
بلیغ درباره مقتل نویسی و مقتل خوانی است.انگیزه اصلی مقتل نویسان ومقتل خوانان ثبت و 
ضبط وقایع عاشورا و حوادثی که در ارتباط با قیام سیدالشهداء رخ داده و یادآوری آن وقایع به 
عنوان ذکر مصیبت ساالر شهیدان است . ناگفته نماند که در این راستا جمعی از نویسندگان 
و مورخان اهل سنت از قبیل خوارزمی و مالحسین کاشفی نیز هماهنگی کرده و آثار فاخری 

آفریده اند.

مقتل االمام الحسین  تألیف خطیب نام آور و ذاکر دل سوخته ابا عبداهلل الحسین در 
قرن چهاردهم ،یعنی مرحوم شیخ عبدالزهراء کعبی کربالئی ، با توجه به ویژگی های منحصر 
به فردش و پخش نوار آن از رادیو های عراق و ایران حتی در دوران قبل از انقالب اسالمی، 
از تأثیر گذاری کم نظیری در بین شیعیان عراق، خوزستان و کشورهای خلیج فارس برخوردار 

شده است.

اما عامه ملت مسلمان ایران به خاطر عربی بودن مقتل مذکور تا به حال از آن بهره 
نبرده است.
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برای رفع این کمبود ، خوشبختانه فاضل ارجمند جناب حجة االسالم شیخ حسین 
بریچی از فضالی حوزه علمیه اهواز ، آستین همت را باال زد و اقدام به ترجمه فارسی روان 

آن مقتل نمود.

اینجانب موفق شدم بخش هایی از آن را مطالعه کنم و در ترجمه مزبور دو ویژگی 
ممتاز یافتم.

اوالً:به تحقیق مطالب منقول پرداخته ، منابع تاریخی آنها را با ذکر عنوان کتاب، نام 
مولف،جرء و صفحه مربوطه در پاورقی آورده است.

ثانیاً:به جای ترجمه تحت اللفظی بعضی از اشعار عربی ، اشعار فارسی قریب المضمون 
را قرار داده است، تا مقتل خوانان فارس زبان بتوانند از آن اشعار فارسی در جای مناسب 

استفاده نمایند.

در پایان از خداوند سبحان توفیق روز افزون مترجم را در سایه عنایات حضرت بقیة 
اهلل عجل اهلل فرجه الشریف مسألت می نمایم.

محسن حیدری

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری

وامام جمعه موقت اهواز

1433/3/21 ه ق

1390/11/26 ه ش
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سیری در زندگانی شیخ عبدالزهراء کعبی

       شیخ عبد الزهراء فرزند فالح از قبیله بنی کعب است.خانواده ی وی از شهر مشخاب واقع در عراق 
مهاجرت کردند ساکن وساکن کربال شدند. وی مردی عراقی واز معروف ترین خطباء منبر حسینی در عراق 
وکشورهای خلیج بشمار می آید.واولین کسی بود که مقتل امام حسین در روز دهم محرم ومسیر اسراء در 

روز اربعین حسینی را به بهترین شکل خواند.
والدت ودوران تکامل

شیخ عبد الزهراء در شهر مشخاب، روز بیستم جمادی اآلخر سال 1327ه مصادف با 8یولیو 
1909م ،سالروز والدت صدیقه طاهره فاطمه زهراء علیها السالم دیده به جهان گشود وبه 

همین خاطر او را عبد الزهراء نامیدند.

نوجوانی  به آن »مال«می گفتند ،شد.در سنین  وارد مکتب خانه ای که  وی در شهر کربال 
ودر مدت شش ماه به دست مرحوم شیخ محمد سراج در صحن امام حسین حافظ کل قرآن 
و بعد از آن وارد حوزه علمیه شد وبعد از مدتی به مقام استادی در درس فقه اسالمی ،زبان 
عربی وفن خطابه در مدرسه علمیه االمام القائم ومدرسه سید مجدد شیرازی و مدرسه بادکوبه 

وغیره... رسید.

درس مبادی علوم را در نزد شیخ علی بن فلیح الرماحی، فقه واصول را در نزدعالمه محمد 
داوود خطیب، منطق و بالغه را در نزد شیخ جعفر رشتی وفن خطابه را در نزد دو خطیب جلیل 
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القدر شیخ محمد مهدی مازندرانی حائری معروف به »واعظ« و شیخ محسن ابو الحب خفاجی 
یاد گرفت.

سخنرانی های سازنده ای برای مردان و زنان و کودکان در مساجد وحسینیه های کربال ودر 
دیگر شهرها مانند بغداد،نجف اشرف،حله،دجیل،مشخاب،بصره،دیوانیه،شطره واهواز داشت.

سید  اهلل  وآیه  حکیم  محسن  اهلل  آیه  مانند  دین  عظام  مراجع  از  بعضی  دستور  به  همچنین 
شیرازی و بعضی از اهل علم وفضیلت جهت تبلیغ دین به کشورهای دیگر مانند بحرین ، 

عربستان وجنوب ایران سفر کرد .

 تالش و کوشش

شیخ به اخالص و خدمت اهل البیت وبه زهد در دنیا و تالش و کوشش زیاد در هر جایگاهی 
که باشد معروف شد. قیام های او علیه باطل و انحراف و ظلم و جور بدون توجه به آن و 
یارانشان متحمل خواهد شد زبان عام  از طرف ظالمان و  ازآن  بعد  سختی و مشکالتی که 

وخاص شده بود.

تالش بسیاری برای آشنایی جوانان را با فرهنگ اسالمی می کرد و آنان را به سالح آگاهی و 
علم مسلح می کرد تا با آن مسیرهای انحرافی و ظالمانه را شناسایی بکنند .

خصلتی که او را از بقیه سخنرانان و خطباء متمایز می کرد جرئت زیاد وی و اهتماو به جوانان 
بود. و از بیرون کردن کودکان از مجالس پرهیز می کرد و می فرمود:تالش علمی ما باید به 
این کودکان برسد چون که اینان میوه وثمره ی ما درآینده خواهند بود.همچنین هوش باال و 
حافظه قوی ای دداشت این ها در خالل سخنرانی های وی که در موسم تبلیغ مشهود بود 
به صورتی که در هچنین مواقعی بدون مراجعه به کتاب معلومات تاریخی و عقایدی زیاد و 

متنوعی را مطرح می کردند.

و  اجتماعی  مشکالت  و  کرد،همکاری  می  سفر  آنجا  به  تبلیغ  برای  که  مناطقی  بزرگان  با 
خانوادگی آن منطقی را حل و فصل می  کرد.

یکی از شاگردان شیخ عبد الزهراء نقل می کند که: در سال 1969م زمانی که شهید سید 



6  /  مقتـل الحسیـن7

حسن شیرازی )قدس سره(از طرف حکومت بعث عراق دستگیر شد،جمعی از خطباء کربال از 
جمله شیخ عبد الزهراء از آن عالم حمایت نموده ودولت بعث عراق بعضی از آنان را دستگیر 

و زندانی ساخت.

بعد از دستگیری به مدت سه روز در اداره پلیس کربال بازداشت بودند . بعد آنها را به اداره 
پلیس کشور عراق در بغداد بردند و محکوم به چهار ماه زندان شدند و آنها را به زندان بعقوبه 

منتقل کردند.

آغاز مشهور شدن

السالم(بر روی منبر  امام حسین )علیه  شیخ کعبی همه ساله در روز دهم محرم در صحن 
می نشست و مقتل امام حسین را به صورت کامل می خواند.در سال 1379ه بعضی از علماء 
تالش کردند تارادیو بغداد این مقتل را پخش کند.با موافقت مدیر رادیو در صبح عاشوراء آن 
سال مقتل امام حسین )ع( با صدای شیخ عبد الزهراء کعبی پخش شد . در عصر همان روز 
رادیو بغداد دوباره مقتل را تکرار کرد این کار تعجب همه را برانگیخت و هنگامی که علت 
تکرار مقتل را از مدیر رادیو پرسیدند، گفت:در آن روز در طی چند ساعت حدود 14هزار نفر از 
شهرهای مختلف با ما تماس گرفتند و خواستار تکرار بودند.و پخش این مقتل با صدای شیخ 
عبد الزهراء در سالهای بعد هم تکرار شد و بعد از رادیو بغداد ، رادیو اهواز وبعد از آن رادیو 

کویت هم این مقتل را پخش کردند.

شیخ از این پخش صدای خود در رادیوها شهرت بسیاری کسب کرد اما این شهرت در اخالق 
و صفات وی هیچ تأثیری نگذاشت وهمچنان  بر آنان باقی ماند. اما این شیخ جلیل القدرچه 
زاهد و ساده   ، او عابد  نقل می کنند که  نبودند؟  تغییر  قابل  به سادگی  روحیاتی داشت که 
زیست بود،تالش در تربیت طلبه های جوان می کرد.ذریه اهل بیت یعنی سادات را احترام می 
گذاشت ،جلوی آن ها حرکت نمی کرد و قبل از آنها وارد یا خارج نمی شد.برای او فرقی نمی 
کرد که این سید پیرمرد باشد یا کودکی خردسال .اگر سید خردسالی را می دید خم می شد و 

دست او را برای احترام و تکریم سادات می بوسید.
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تألیفات

های  مقاله  وهچنین  رانوشته  األسی«  شعر»دموع  دیوان  و  العبره«  قتیل  »الحسین  کتاب 
متعددی در مجله صوت المبلغین به چاپ رسانده است.

شهادت

اینکه  که  داد  ادامه  خود  وعلمی  انقالبی  ومسیر  جهادی  کارهای  به  کعبی  عبدالزهراء  شیخ 
حکومت بعث او را به عنوان مانعی بزرگ سد راه خود دیدند و به فکر برداشتن این مانع شدند.

با همکاری یاران ودست نشانده های خود سمی را در فنجان قوه گذاشته و  حکومت بعث 
در مجلس ختمی که شیخ در آن شرکت کرده بود تعارف کردند و آن را خورد . بعد از آن به 
مجلسی که در صحن حضرت عباس )ع( داشت رفت و در هنگام سخنرانی کردن به حالت 
إغماء میرسد واز باالی منبر به زمین می افتد. شیخ طلب آب می کند وقبل از آنکه آب را به او 
برسانند جان به جان آفرین تسلیم می کند ومانند امام تشنه لب به شهادت می رسد.وشهادت 
االول سال 1396ه  یعنی 13جمادی  )ع(  زهراء  فاطمه  و شب شهادت  جمعه  با  او مصادف 

و3یونیه 1973م شد.وپیکر پاکش را در قبرستان کربال ]وادی القدیم[ دفن کردند.

حشرک اهلل مع آل اهلل

الفاتحه
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قسم االول
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فصل اول

وقایع روز عاشورا

صبح روز عاشورا رسید، امام حسین7 نماز صبح را با اصحاب خود ادا نمود و بعد از 
آن خطبه ای را ایراد فرمود: ابتداء حمد و ثنای خداوند را بجا آورد. 

سپس فرمود: خداوند متعال اذن کشته شدن من وشما را در این روز داد؛ پس بر شما 
باد صبر و جنگ آوری.

سپس یاران خود را برای جنگ به صف نمود، در حالی که یاران حضرت هفتاد و هفت 
سواره و پیاده بودند. زهیر بن قین را در سمت راست لشکر قرار داد.

و حبیب بن مظاهر را در سمت چپ و پرچم را به دست برادرش حضرت عباس7 
سپرد. و خود آن حضرت و اهل بیتش در قلب لشکر قرار گرفتند. 

و عمر بن سعد با سی هزار نفر به سمت امام حسین7 روی آورد. 

و عمر بن سعد هم لشکر خود را آراست. عمرو بن حجاج زبیدی را در سمت راست، 
شمر بن ذی الجوشن عامری را در سمت چپ و عزرة بن قیس احمسی را فرمانده سواره نظام 

و شبث بن ربعی را امیر بر پیاده نظام کرد و پرچم را به دست غالمش ذوید داد.

در این هنگام دشمن اسب های خود را در اطراف خیمه ها جوالن می دادند و آن خندق 
را در پشت خیمه ها و آتش را که در آن شعله می کشید دیدند، شمر با صدای بلند فریاد زد: 
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ای حسین! برای سوختن در آتش شتاب کرده ای پیش از روز قیامت! 

امام حسین7 فرمودند: این کیست؟ گویا شمر ابن ذی الجوشن است. 

گفتند: آری. 

حضرت فرمود: ای پسر زن بُزچران! تو به سوختن در آتش سزاوارتری. 

مسلم بن عوسجه خواست او را هدف تیر قرار دهد. امام حسین7 جلوگیری نموده و 
فرمود: خوش ندارم آغازگر جنگ باشم. 

مانند سیل دید،  را  آن  به جمعیت دشمن نظر کرد و  امام حسین7  و هنگامی که 
دست های خود را برای دعا باال آوردند و عرض کرد: 

خداوندا! تو در هر گرفتاری تکیه گاه من و در هر سختی امید منی، در هر حادثه که بر 
من پیش آید، تو مورد اطمینان و توان منی. چه بسیار اندوهی که دل در آن ناتوان می شود، 
چاره کم می گردد و دوست تنها می گذارد و دشمن شماتت می کند که این غصه و دردها را نزد 
تو آورده و با تو در میان گذاشته ام، اینها به خاطر میلی که به تو دارم و به دیگران ندارم و تو 
آن اندوه را زدوده و فرجی حاصل نموده ای؛ تو صاحب هر نعمت و سرانجام هر میلی هستی.

سپس حضرت شتر خود را طلبید و بر آن سوار شد. 

و با صدای بلند که همه دشمنان بشنوند فرمود: 

ای مردم! گفتار من را بشنوید و در جنگ شتاب نکنید تا حق شما را بر خود در پند و 
اندرز ادا کنم، و توضیح بدهم که چرا به سوی شما آمده ام، که اگر عذر مرا بپذیرید و گفتارم را 
باور کنید، و انصاف بدهید، سعادتمند خواهید شد و دلیلی برای تعرض به من نخواهید داشت. 

و اگر عذر مرا نپذیرفته و انصاف ندهید،
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پس مکرها و شریکان خود جمع کنید، تا امر بر شما مبهم نگردد، آنگاه به من بپردازید 
سرپرست  او  و  فرستاده  را  قرآن  که  است  خدایی  من  سرپرست  همانا  ندهید؛  مهلت  مرا  و 

نیکوکاران است. 

چون زنان این کلمات را شنیدند، فریاد زدند و گریستند و بانگ و شیون برآوردند. آن 
جناب برادر خود حضرت عباس و فرزندش حضرت علی اکبر را فرستاد و فرمود: آنان را ساکت 

کنید که بجان خودم بعد از این بسیار بگریند. 

و  خدا  پیامبر  بر  و  گفت  الهی  ثنای  و  حمد  حضرت  آن  شدند  ساکت  ها  زن  چون 
فرشتگانش و سایر پیامبران درود فرستاد به آنچه سزاوار بودند که از هیچ سخنوری پیش از او 

و نه بعد از او نطقی بدان بالغت شنیده نشده است، گفت. 

سپس فرمود: ای بندگان خدا! تقوای خدا پیشه سازید و از دنیا بر حذر باشید که اگر دنیا 
برای کسی می ماند و یا کسی در دنیا می  ماند، پیامبران شایسته تر بودند که بمانند و آنان، بیش 
از همه سزاوار خشنودی و بیش از همه به قضای خدا خرسندند، ولی خدای متعال، دنیا را برای 
فنا آفرید پس تازه ی دنیا کهنه، و آسودگی دنیا نابود، و شادمانی دنیا اندوهگین است و سرای 
آخرت، فرا می رسد و خانه دنیا از بین می رود پس توشه برگیرید که بهترین توشه تقواست و 

تقوای الهی پیشه سازید که امید است رستگار شوید.

ای مردم! خداوند تبارک و تعالی دنیا را آفرید و آن را منزل فنا و نیستی قرار داد که 
پیوسته، اهل خود را از حالی به حال دیگر در می آورد، فریب خورده کسی است که فریب دنیا 
خورد و بدبخت، کسی است که دنیا گمراهش کرد. پس فریب دنیا نخورید که دنیا امیدواران 
خود را ناامید و آزمندان خود را محروم می کند. می بینم بر امری همت گماشته اید که با آن خدا 
را بر خود خشمگین ساخته اید و خداوند توجه کریمانه خود را از شما باز داشته و شما را گرفتار 

عذاب خود کرده و رحمت خود را از شما دور ساخته. 
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پس پروردگار ما چه خوب پروردگاری است و شما چه بد بندگانی هستید که به اطاعت 
خدا، اقرار کرده و به پیامبرش محمد6 ایمان آوردید. 

آنگاه به فرزندان و خاندان او هجوم آورده اید تا آنان را بکشید. به راستی که شیطان بر 
شما چیره گشته و خدای بلند مرتبه را از یادتان برده است پس هالکت باد شما را و آنچه می 
خواهید. حقا که ما از آن خداییم و به سوی او باز آییم. اینان مردمی اند که بعد از ایمانشان 

کافر شدند پس دور باد گروه ستمکاران از رحمت الهی! 

ای مردم نسبت مرا به یاد آورید و ببینید من کیستم، و به خود آیید و خویش را سرزنش 
کنید و بنگرید آیا کشتن و هتک حرمت من برای شما رواست؟ 

مگر من پسر دختر پیغمبر شما و فرزند وصی و پسر عموی او نیستم؟ همان کسی که 
پیش از همه ایمان آورد و رسول خدا را در هر چه از جانب پروردگارش آورده بود تصدیق کرد؟ 

آیا حمزه سید الشهدا عموی پدر من نیست؟ 

آیا جعفر طیار عموی من نیست؟ 

آیا به شما نرسیده آنچه رسول خدا درباره من و برادرم فرمود: این دو سید جوانان اهل 
بهشتند؟ 

اگر سخن مرا به آنچه می گویم باور دارید، به خدا سوگند از آن وقت که دانستم خداوند 
دروغگو را دشمن می دارد دروغ نگفته ام. اگر سخن مرا باور ندارید، در میان شما کسانی 

هستند که اگر از آنها بپرسید شما را خبر دهند. 

از جابر بن عبداهلل انصاری، ابا سعید خدری، سهل بن سعد ساعدی، زید بن ارقم، انس 
بن مالک بپرسید شما را خبر دهند که این کالم را از رسول خدا6 درباره من و برادرم 

شنیده اند. آیا این گفتار رسول خدا6 مانع شما از ریختن خون من نمی باشد؟! 
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شمر گفت: او خدا را بر یک حرف پرستش می کند )یعنی با شک و تردید خدای را 
عبادت کرده است( اگر بداند که چه می گوید؟! 

حبیب بن مظاهر به او گفت: به خدا من تو را چنین می بینم که بر هفتاد حرف )یعنی 
بر هفتاد گونه تزلزل و شک( خدا را پرستش می کنی، و من گواهی می دهم که تو راست می 

گویی و نمی دانی آن حضرت چه می فرماید، چون خداوند بر دل تو مهر نهاده است. 

سپس امام حسین7 فرمود: اگر در این سخن هم تردید دارید آیا در این نیز شک 
دارید که من پسر دختر پیامبر شما هستم؟ به خدا میان مشرق و مغرب کسی غیر از من فرزند 
دختر پیامبر نیست. وای بر شما! آیا کسی از شما را کشته ام که خون او را می طلبید؟ یا مالی 
از شما برده ام؟ یا آسیبی به کسی رسانده ام تا قصاص کنید؟ آنها خاموش شدند و دیگر سخنی 

به امام نگفتند. 

آن حضرت فریاد زد: ای شبث بن ربعی! و ای حجار بن ابجر! و ای قیس بن اشعث! و 
ای زید بن حارث آیا شما برای من ننوشید که: 

رو به ما آور که میوه ها رسیده و باغ ها سرسبز شده و اگر بیایی سپاهی آراسته در 
فرمان توست.

گفتند: ما این کار را نکرده ایم!!! 

حضرت فرمود: سبحان اهلل، به خدا قسم شما این کار را کردید. 

سپس فرمود: ای مردم اگر شما از من خوشتان نمی آید به من اجازه بدهید تا برگردم 
و به سمت یک پناهگاهی از زمین پناه ببرم. 

قیس بن اشعث گفت: 

آیا نمی خواهی به فرمان پسر عموهایت سر فرود آوری؟ چون آنها آنچه که دوست 
داری را به تو نشان می دهند و از طرف آنها خطری به تو نمی رسد. 
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امام حسین7 فرمود: تو برادر برادرت هستی؟ آیا می خواهی بنی هاشم به غیر از 
خون مسلم بن عقیل بیشتر از تو طلبکار شوند؟

 نه به خدا قسم، هرگز دست خواری به شما نخواهم داد و مانند برده ها فرار نخواهم 
کرد. 

بندگان خدا! همانا من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه بردم از اینکه مرا متهم کنید. 
و به پروردگار خود و شما پناه می برم از هر سرکشی که به روز جزا ایمان نیاورد. آنگاه شتر 

خویش را خوابانید و به عقبة بن سمعان دستور داد تا زانوی آن را ببندد. 

* فراموش نمی کنم روزی که امام حسین خطبه ای را ایراد فرمودند در حالی که آنها 
مستحق و الیق این خطاب نبودند. * می گفت مگر من پسر دختر پیامبر و پناهگاه شما در 
حوادث و شداید روزگار نیستم؟ * آیا من در دین پیغمبر بدعتی ایجاد کرده ام ویا اینکه در 
احکام و دستوراتی که آورده است شک دارم. * یا اینکه پیامبر شما را به پیروی و دوستی با ما 
سفارش نکرده ،مگر نه اینکه خانداتش و قرآن را نزد شما به امانت گذاشته است. * اگر به روز 
قیامت اعتقاد ندارید الاقل به سنت اجداد خود باز گردید و همچون اجداد خود آزاد مرد باشید 

. * پس سر در گم ماندند و جوابی جز نیزه و تیر نداشتند.

و دشمنان به سمت امام تاختند و بین آنها عبداهلل بن حوزة التمیمی بود. صدا زد: آیا 
حسین در بین شما هست؟ 

و بعد از سه بار تکرار این جمله، اصحاب امام حسین گفتند: 

حسین این است از او چه می خواهی؟ 

عبداهلل بن حوزه گفت: ای حسین بشارتت باد به آتش!!! 

امام حسین فرمود: دروغ گفتی، بلکه به سوی پروردگار غفور کریم، اطاعت شده و شفیع 
می روم، تو که هستی؟ 

گفت: من ابن حوزه هستم. 
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حسین7دست های خود به آسمان بلند کرد به صورتی که سفیدی زیر بغل دستشان 
نمایان شد و فرمود: 

خداوندا او را به آتش برسان. 

ابن حوزه عصبانی شد می خواست اسب را به زور از نهری که بین او و امام بود عبور 
دهد که از اسب افتاد و پای او در رکاب گیر کرد. اسب دور زد و یک پای او قطع شد و پای 
دوم گیر بود که اسب او را به سمت هر سنگ و بوته ای می برد و بعد او را در خندقی که در 

آن آتش بود انداخت و در آن سوخت و مرد. 

با  برای جنگ  اول سوارکارانی که  گوید: من در صف  وائل حضری می  بن  مسروق 
حسین7 آمده ،بودم تا شاید من بتوانم سر حسین را برم و جایگاهی نزد ابن زیاد پیدا کنم. 
این خانواده حرمت و منزلت  ابن حوزه چه آمد متوجه شدم که اهل  بر سر  وقتی که دیدم 
خاصی نزد خداوند دارند. و جنگ را ترک کردم و به آنها گفتم: من با اینها نمی جنگم تا در 

آتش نباشم. 

داشت سوی  دست  در  که سالح  حالی  در  بود  دم  دراز  اسبی  بر  سوار  قین  بن  زهیر 
دشمنان بیرون آمد و گفت:

ای مردم کوفه! بترسید از عذاب خدا، مسلمان باید خیرخواه برادر مسلمان خود باشد و 
ما اکنون برادریم بر یک دین و شریعت هستیم تا وقتی که میان ما و شما شمشیر بکار نرفته 
است، و سزاوارید به نصیحت و نیکخواهی ما، اما وقتی شمشیر در کار آمد پیوند ما گسیخته 

شود و ما امّتی باشیم و شما امت دیگر. 

خداوند ما و شما را بیازمود به خاندان پیغمبرش محمد6 تا بداند ما و شما چه می 
کنیم و ما شما را به یاری ایشان می خواهیم و ترک این طاغوت، یزید و عبیداهلل بن زیاد که 

از آنها جز بدی ندیدید و نبینید. 
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چشمان شما را بیرون آورند و دست و پای شما را می برند و اعضای شما را از پیکر جدا 
سازند و بر درختان خرما می آویزند و نیکان و قاریان قرآن شما را می کشند. مانند حجر بن 

عدی و یارانش و هانی بن عروه و امثال ایشان.

دشمنان او را دشنام دادند و ابن زیاد را ستایش کردند و برای او دعا کردند و گفتند: از 
اینجا نمی رویم تا صاحب تو را با همراهان وی بکشیم و یا او و اصحابش را تسلیم شده به 

نزد عبیداهلل بن زیاد بفرستیم.

زهیر گفت: ای بندگان خدا! فرزند فاطمه3 را دوست داشتن و یاری کردن اولی تر 
است از فرزند سمیه، اگر آنان را یاری نمی کنید شما را به خدا پناه می دهم از کشتن ایشان. 

او را با یزید گذارید. به جان خودم سوگند که یزید با نکشتن حسین از شما راضی می شود. 

پس شمر تیری به جانب او رها کرد و گفت: ساکت شو. خداوند بانگ تو را فرو نشاند. 
با زیادی گفتارت ما را خسته کردی. 

زهیر گفت: ای پسر مردی که پیوسته بر پاشنه های پای خود ادرار می کرد )کنایه از 
اعرابی بودن است چون صحرانشینان در هنگام ترک برداشتن پاشنه پا، بر آن بول می کردند 
و این کار را عالج آن می دانستند( تو یک چهارپا هستی و به خدا قسم فکر نکنم که دو آیه 
از کتاب خدا را درست در یاد داشته باشی. بشارت باد تو را به رسوائی روز قیامت و عذاب 

دردناک آن. 

شمر گفت: خدا تو و صاحبت را به زودی خواهد کشت. 

)امام  مرد  این  با  به خدا قسم که مرگ  ترسانی؟  با مرگ می  را  آیا من  زهیر گفت: 
حسین7( بهتر از جاویدان بودن با شما است. 

آنگاه روی به لشکریان دشمن کرد و با صدای بلند گفت: 

بندگان خدا! این مرد درشت، بدخوی و امثال او شما را فریب ندهد. 
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به خدا قسم شفاعت محمد نصیب آنهایی که خون ذریه و اهل بیتش را بریزند و یاران 
و مرافعان حریم آل محمد را بکشند نمی شود. 

پس مردی از یارانش او را صدا زد که: ابا عبداهلل می گوید: برگرد، به جان من قسم هم 
چنان که مومن آل فرعون قوم خود را نصیحت کرد تو نیز کردی و در خواندن ایشان به حق 

مبالغت نمودی اگر سود بخشد. 

بریر بن خضیر از حسین7 اجازه طلبید تا با قوم صحبتی بکند و امام به او اجازه داد 
و بریر پیرمردی از تابعین و ناسک و قاری قرآن و از شیوخ قاری در مسجد کوفه بود. 

و در نزد همدانیین شرف و قدر و جاللتی داشت. 

بریر نزدیک آنها ایستاد و صدا زد: ای جماعت، به راستی که خداوند محمد6 را به 
عنوان بشارت دهنده و انذار دهنده و دعوت کننده ای برای خدا و چراغی نورانی مبعوث کرد. 
و این آب فرات که گرازهای سیاه و سگ ها در آن است ولی بین آن و پسر رسول خدا حایل 

شده؛ آیا این پاداش محمد است؟! 

گفتند: ای بریر خیلی صحبت کردی پس ما را رها کن، به خدا قسم حسین تشنه می 
شود مانند کسانی که قبل از او تشنه شده اند. 

بریر گفت: ای مردم! فرزند بزرگوار پیامبر میان شماست. اینان فرزندان و خاندان و حرم 
او هستند. چه می گویید و چه می خواهید و می خواهید با آنان چه کنید؟ 

گفتند: می خواهیم آنان را نزد امیر عبداهلل ابن زیاد ببریم تا او تصمیم بگیرد. 

بریر گفت: آیا راضی نمی شوید به همان جایی بروند که آمده اند. 
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وای بر شما ای کوفیان! آیا نامه ها و پیمان های خود را فراموش کردید؟ آن پیمانی که 
برای فداکاری بستید و خدا را بر آن و بر خود شاهد گرفتید. 

آنان می کنید؟  را فدای  را دعوت کردید و خیال کردید خودتان  پیامبرتان  بیت  اهل 
آنان و آب فرات فاصله  بین  زیاد تسلیم کردید و  ابن  به  را  آنان  آمدند،  نزد شما  همین که 

انداختید؟! پس از پیامبرتان چه بدرفتاری با خاندانش کردید! 

شما را چه شده؟ خدا روز قیامت سیرابتان نکند. چه بد گروهی هستید. 

یک نفر از دشمنان به او گفت: فالنی! ما نمی فهمیم چه می گویی. 

بریر گفت: خدا را سپاس که بصیرت مرا نسبت به شما افزود. خدایا ! من از کار های این 
گروه نزد تو بیزاری می جویم. خدایا! سختی آنان را بین خودشان قرار بده، تا تو را در حالی 

دیدار کنند که از ایشان خشمگینی. 

آن گروه شروع کردند به تیر اندازی کردن به طرف او. بریر هم به عقب برگشت. 

سپس حضرت امام حسین7 سوار بر اسب خود شد و قرآنی گرفت و بر سر خود گشود 
و مقابل آن قوم ایستاد و فرمود: 

ای قوم! بین من و شما کتاب خدا و سّنت جّدم رسول خدا6 حاکم باشد. 

سپس برای خود و برای آنچه با او بود از شمشیر نبی اکرم6 و زره و عمامه آن 
بزرگوار گواهی گرفت. و آن جماعت او را تصدیق کردند. 

آنگاه از آنها پرسید: برای چه بر کشتن من اقدام می کنید؟ 

گفتند: به خاطر اطاعت از امیر خود عبید اهلل ابن زیاد.

پس امام حسین7 فرمود: مرگ و پریشانی بر شما، ای مردم! که حیران و سرگردان 
بودید، و ما را به دادرسی خویش خواندید. 
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طبق  بایست  می  که  شمشیری  آمدیم،  شما  دادرسی  برای  شتابان  ما  که  همین 
به جان دشمن  ما  را که  آتشی  و  ما کشیدید،  به روی  بکشید  ما  یاری  برای  سوگندهایتان 
مشترکمان افروخته بودیم برای خود ما دامن زدید. امروز به نفع دشمنان خود و زیان دوستان 
گرد آمده اید. با اینکه دشمنان شما نه رسم عدالتی در میان شما گذاشته اند و نه امید تازه ای 
به آنان بسته اید. وای بر شما! ما را رها کردید پیش از آنکه شمشیر در یاری ما از نیام بکشید؛ 
و یا اضطراب خاطری داشته باشید و یا نظریه ثابتی اتخاذ کنید! لکن با شتاب زدگی مانند ملخ 

دست به این کار زدید، و همچون پروانه بر این کار هجوم آوردید. 

   مرگ بر شما ای بردگان کنیزکان! و رانده شدگان احزاب! و رها کنندگان کتاب! و 
تبدیل کنندگان احکام الهی! ای جمعیت سراپا گناه! و ای شریک شدگان شیطان! و خاموش 

کنندگان چراغ های هدایت پیغمبر! 

وای بر شما؛ آیا اینان را یاری می کنید و ما را خوار؟ آری به خدا! نیرنگی است که 
عادت شماست، و به برگ ها و ریشه های شما پیچیده و شاخه های شما را فرا گرفته، و شما 
ناپاک ترین میوه آن درختید که برای باغبان همچون استخوان گلوگیرید، ولی برای غاصب 

لقمه ای گوارا. 

ذلت  و  مرگ  راهی  دو  سر  بر  مرا  زیاد[  ]ابن  زنازاده  فرزند  زنازاده،  این  باشید،  آگاه 
نگهداشته، دور است که ما ذلت را بر مرگ اختیار کنیم. 

خدا و پیامبرش و مردم با ایمان و دامن های پاک و پاکیزه که ما را پروریده، و صاحبان 
غیرت و حمیت، و مردمی که زیر بار ستم نروند، و تن به ذلت ندهند، همه و همه به ما اجازه 

نمی دهند که فرمانبری فرومایگان را بر کشته شدن شرافتمندانه برگزینیم. 

آگاه باشید، من با این خانواده در حالی که تعدادشان کم است و نبود یاور، با شما خواهم 
جنگید. 

سپس چند شعر از فروة بن مسیک مرادی خواندند: 

غالب ار گردیم هستیم از قدیم                            ور که مغلوبیم مغلوبان نیئم
در ما ترس لیک این نوبتی است               که زما مرگ و ز آنان دولتی است 
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هان مالمت گوی ما از خواب خیز                         کاین چنین روزی ز پی داری تو نیز
گرفت بر  در  دیگری  قومی،  تاز  گرفت                بر  سینه  وار  اشتر  مرگ 



به خدا قسم، پس از این جنایت بیش از مقدار سوار شدن اسبی درنگ نخواهید کرد. 
که همچون سنگ آسیا سرگردان، و مانند میله وسط آن به ناراحتی و اضطراب دچار خواهید 
شد. این عهدی است که پدرم از جدم رسول خدا به من سپرده است. اکنون هر مکر و تدبیری 
دارید انجام دهید و با شریکان خود همدست شوید و مشورت کنید تا امر بر ما پوشیده نماند، 
سپس به کشتن من بپردازید و مهلتم ندهید. همانا بر خدایی که پروردگار من و شماست توکل 

می کنم، سرنوشت همه جنبنده ها به دست اوست، پروردگار من بر راه راست است. 

سپس دست های خود را به سمت آسمان بلند کرد و فرمود: بارالها! باران آسمان را 
از آنان باز دار، سال هایی را مانند سال های قحطی یوسف بر آنان بفرست. و جوان ثقیفی 
)مختار( را بر آنان مسلط فرما، تا ساغرهای تلخ و ناگوار مرگ را در کامشان خالی کند زیرا 
اینان ما را فریب دادند، دروغگو شمردند و دست از یاری ما برداشتند و تویی پروردگار ما. توکل 

ما فقط بر توست به تو روی آوردیم، و بازگشت همه به سوی توست. 

به خدا قسم با دست انتقام هیچ یک از این ها را فرو نگذارد، هر قاتلی را به سزای قتل 
نفس و هر ضاربی را برای زدن کیفر دهد، و انتقام من و اصحاب و اهل بیت و پیروان مرا باز 

ستاند. 

امام حسین7 عمر بن سعد را صدا کردند. او با اینکه این مالقات را ناخوش داشت 
ولی اجابت کرد. آن حضرت فرمود: ای عمر! آیا مرا می کشی به امید آنکه این زنازاده پسر 
زنازاده به تو حکومت ری و گرگان دهد؟! به خدا سوگند که این والیت برای تو ناگوار باشد و 
این عهدی است که به من رسیده و گویا می بینم سر تو را در کوفه بر نی نصب کرده اند، و 
کودکان آن را نشانه گرفته بر آن سنگ افکنند. پس از این ابن سعد از کالم امام ناراحت شد 

و با خشمگینی روی بگردانید.
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وقتی که حر بن یزید ریاحی کالم و مدد خواهی امام را شنید رو به عمر بن سعد کرد 
و به او گفت: آیا تو با این مرد جنگ خواهی کرد؟ 

عمر گفت: آری به خدا. جنگی که آسان ترین آن افتادن سرها و بریدن دست ها باشد. 

حر گفت: آیا در آنچه به شما پیشنهاد کرد راضی نمی شوید؟ 

عمر گفت: اگر کار به دست من بود می پذیرفتم، ولی امیر تو عبید اهلل راضی نمی شود. 

حر او را ترک کرد و در کنار مردم ایستاد و در کنارش قرة بن قیس بود. به قره گفت: 
امروز اسب خود را آب دادی؟ 

قره گفت: نه.

حر گفت: نمی خواهی آن را آب دهی؟ 

به خاطر قره رسید که حر می خواهد از جنگ کناره گیرد و خوش ندارد که او را ببیند، 
پس قره او را ترک کرد. حر اندک اندک به امام حسین نزدیک شد. 

مهاجر بن اوس به او گفت: آیا می خواهی حمله کنی؟ حر ساکت ماند و لرزه اندامش 
را گرفت. 

مهاجر از این حالت ترسید و به حر گفت: اگر از من می پرسیدند: دلیرترین مردم کوفه 
کیست، از تو نمی گذشتم این چه حالتی است که در تو مشاهده می کنم؟ 

حر گفت: به خدا، من خود را میان بهشت و دوزخ مخیر می بینم و سوگند به خدا هیچ 
چیز را بر بهشت اختیار نمی کنم، هر چند مرا بسوزانند. 

آنگاه به سمت امام حسین 7اسب تاخت، در حالی که نیزه و سپر را واژگون کرده. 
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سر را به زیر انداخته بود از حیائی که نسبت به آل پیغمبر داشت چون که آن ها را در 
مکان بی آب و علف نگه داشته بود، صدا زد: 

بارالها! به سوی تو بازگشتم، مرا ببخشای و توبه مرا بپذیر، که ترس در دل دوستان تو 
و فرزندان رسول تو افکندم! یا ابا عبداهلل من به سوی خدا توبه می کنم، آیا توبه من پذیرفته 

است؟ 

امام حسین7 فرمود: آری خداوند توبه تو را می پذیرد. 

کالم امام، حر را خوشحال کرد و به زندگی جاوید و نعمت دائمی یقین پیدا کرد، پس 
حر خاطره ای را برای امام تعریف کرد و گفت: وقتی که از کوفه خارج شدم، به من ندایی 

دادند: ای حر تو را به بهشت بشارت باد.

 پس گفتم: وای بر حر که به بهشت بشارت داده می شود در حالی که به سمت جنگ 
با پسر بنت رسول اهلل می رود. 

امام حسین7به او گفت: به خیر و پاداش رسیدی. 

سپس از امام حسین7 اذن طلبید تا با قوم صحبت کند و امام به او اجازه داد. 

را به سوی خود  او  بنشیند،  به عزایتان  بلند فریاد زد: ای مردم کوفه! مادر  با صدای 
خواندید، چون آمد او را رها کردید، او را نگهداشته و راه نفس کشیدن را بر او بسته اید، و از 
هر سو او را محاصره کرده اید و از رفتن به سوی زمین ها و شهرهای پهناور خدا جلوگیریش 
می کنید تا او و اهل بیتش در امان باشد. همانند اسیری در دست شما گرفتار شده، و بر سود 
و زیان خویش قدرت ندارد. آب فراتی که یهود و نصاری و مجوس و گرازهای سیاه و سگ 
ها از آن می آشامند بر او و زنانش و بچه هایش و یارانش بستید تا جایی که تشنگی ایشان 
را به حال بی هوشی انداخته. چه بد حرمت محمد6 را در ذریه بعد از او نگاه داشتید، خدا 

در روز تشنگی )فردای محشر( شما را سیراب نگرداند. 
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تیراندازان بر او حمله کردند. او به عقب برگشت و مقابل امام حسین7 ایستاد. 

امام حسین بن علی7 یاران و اهل بیت خود را منع کرده بود که آغاز کننده جنگ 
باشند. و به همین خاطر بود که هر وقت اصحاب در مقام موعظه و ارشاد و توجیه قرار می 
گرفتند و دشمنان آنان را با تیرها هدف می گرفتند و یا اگر کسی به آنها حمله می کرد برای 
امتثال دستور امامشان و آقایشان ابا عبداهلل الحسین به عقب بر می گشتند چون که امام نمی 

خواست آنان جنگ را شروع کنند. 

شمر با صدای بلند فریاد زد: کجایند خواهرزادگان ما؟ کجاست عباس و برادرانش؟ هیچ 
کس به او اعتنایی نکرد.

امام حسین7فرمود: هر چند فاسق است )لکن با شما خویشی دارد(، جوابش را بدهید. 

آن بزرگواران گفتند: چه شده و چه کار داری؟ 

گفت: خواهرزادگان من! شماها در امانید، خودتان را همراه حسین به کشتن ندهید، و 
از امیرالمومنین یزید اطاعت کنید. 

عباس7 به شمر گفت: لعنت خدا بر تو و بر آن امانی که برای ما آورده ای. 

آیا به ما امان می دهی و فرزند رسول خدا6 امان ندارد؟! و به ما امر می کنی که 
سر به فرمان ملعون ها و ملعون زادگان فرود آوریم؟! 

عمر بن سعد پیش آمد و تیری به طرف سربازان حضرت پرتاب کرد و گفت: نزد امیر 
)عبیداهلل ابن زیاد( گواهی دهید، نخستین کسی که تیر به سوی حسین پرتاب کرد من بودم و 

بعد از آن بقیه مردم تیر پرتاب کردند. 

که هیچ کس از اصحاب امام حسین7 باقی نماند مگر اینکه به او تیری خورده باشد. 
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حضرت به یارانش فرمود: رحمت خدا بر شما باد، برخیزد و برای مرگی که چاره ای از 
آن نیست آماده شوید که این تیرها از دشمن، رسوالن مرگند به سوی شما. 

یاران امام حسین7 یکباره حمله کردند و ساعتی جنگیدند و قبل از اینکه گرد و غبار 
جنگ بنشیند دیدند که پنجاه نفر از یاران ابی عبداهلل شهید شده اند. 

* دین خود را نسبت به پاسداری از حریم اهل بیت ادا کردند و نگذاشتند اندک آسیبی 
به آنها برسد.

*مانند ستارگانی فروزان نقش بر زمین شدند و خون از سرهای آنان جاری شد.

* بعضی ها نیزه به پهلوهایشان خورد و بعضی ها هدف آماج تیرها شدند.

* و بعضی ها با سم اسبان لگد مال شدند و بعضی ها با شمشیر قطعه قطعه.   



یسار غالم زیاد و سالم غالم عبید اهلل بن زیاد به میدان آمدند و گفتند: چه کسی با ما 
مبارزه می کند؟ 

حبیب و بریر از جای برخاستند ولی امام حسین به آنان اذن نداد. 

آنگاه عبداهلل بن عمیر کلبی که از طایفه بنی علیم و صاحب کنیه ابو وهب بود برخاست. 
او مردی دراز قامت با ساعدهای درشت و کتف های بزرگ و از بزرگان قوم خود، شجاع و با 

تجربه بود. و امام به او اذن داد و فرمود: راستی که او را کشنده هماوردان می بینم. 

آن دو غالم به او گفتند: تو کی هستی؟ پس نسب خود را معرفی کرد. 

آن دو گفتند: ما تو را نمی شناسیم بگذار زهیر یا حبیب و یا بریر بیاید. 

عبداهلل به یسار که در نزدیکی او بود گفت: ای پسر بدکاره آیا مشتاق هستی با من 
مبارزه کنی؟ سپس عبداهلل با شمشیر به یسار حمله کرد و او را می زد، و در همین حین که 
یسار را می زد، سالم به سمت عبداهلل حمله کرد اصحاب به عبداهلل فریاد زدند: این غالم دارد 

با سرعت به سمت تو می آید. اما عبداهلل به او توجهی نکرد. 
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سالم با شمشیر عبداهلل را زد و عبداهلل شمشیر را با دست راست گرفت و انگشتانش قطع 
شدند. پس از آن خم شد و یسار را به قتل رسانید. و به سمت امام حسین7 آمد در حالی 

که رجز می خواند و گفت هر دو را کشتم. 

همسرش ام وهب دختر عبداهلل بن نمر بن قاسط عمود خیمه را برداشت و به سمت او 
می رفت و می گفت:

را  او  عبداهلل خواست  نبرد کن.  ذریه محمد6  از  دفاع  در  قربانت،  مادرم  و  پدر   
برگرداند. ولی او دامنش را گرفت و گفت: هرگز بر نگردم تا با تو کشته شوم. 

امام حسین7 به این زن گفت: خدا شما را از اهل بیت رسول شما جزای خیر عنایت 
فرماید، به سوی خیمه برگرد چون که بر زنان جنگی نیست، آن زن هم مراجعت کرد. 

  وقتی که باقی مانده ی اصحاب امام حسین به زیادی کشته شده ی از آنها نگاه کردند 
دو نفری و سه نفری و چهار نفری می آمدند و از امام حسین7 اذن می طلبیدند تا دشمنان 
را از امام برانند و از حرم او دور کنند و هر کدام دیگری را از خدعه دشمن حمایت می کرد. 

سیف بن حارث بن سریع و مالک بن عبداهلل بن سریع دو جوان جابری به میدان آمدند. 

که با هم پسر عمو و برادر مادری بودند با حال گریه نزد امام آمدند. 

امام فرمود: چرا می گریید؟ امیدوارم ساعتی دیگر، چشم روشن شوید. 

عرض کردند: خدا ما را فدایت کند! ما بر خود گریه نمی کنیم، بلکه گریه ی ما بر توست 
که می بینیم دشمن تو را در میان گرفته و ما نمی توانیم کمکت کنیم.

سپس به آنها جزای خیر گفت و در نزدیکی امام جنگیدند تا به شهادت رسیدند. 
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عبداهلل و عبد الرحمن که هر دو پسر عروة غفاری بودند به میدان آمدند و به امام عرض 
کردند: دشمن ما را فرو گرفت و به تو نزدیک شد. و شروع به جنگیدن کردند تا به شهادت 

رسیدند. 

عبداهلل  بن  حارث سلمانی، مجمع  بن  جابر  او سعد،  و غالم  خالد صیداوی  بن  عمرو 
عائذی به میدان رفتند و همه ی آنها به اهل کوفه حمله کردند، و وقتی در دشمن نفوذ کردند، 

دشمن هم به آنها حمله کرد و آنها را از یارانشان جدا کردند. 

آنها را  با شمشیرش  آنها رساند و عباس  به فریاد  را  برادرش عباس  امام حسین7 
نجات داد در حالی که همه ی آنها مجروح بودند. در بین راه دشمن به آنها نزدیک شد و با 
اینکه مجروح بودند با شمشیرهایشان حمله کردند و جنگیدند تا همه آنها در یک مکان شهید 

شدند. 

و هنگامی که امام حسین7 به اصحاب کشته شده ی خود نگاه کرد دست بر محاسن 
شریف گرفت و فرمود:

 غضب خداوند بر یهود شدت یافت وقتی که فرزند برای خدا قرار دادند، و خشم الهی 
بر نصاری هنگامی شدت یافت که خداوند را سومین خدای خود خواندند. و بر طایفه مجوس 
آنگاه که آفتاب و ماه را به جای خدا پرستیدند. و اینک خداوند بر گروهی سخت غضبناک شده 

است که همه برای کشتن فرزند دختر پیغمبرشان یک زبان شده اند. 

به خدا سوگند! از خواسته های آنان هیچ نخواهم پذیرفت تا آنگاه که به خون خویش 
آغشته شوم و خدای متعال را با این حال مالقات کنم. 

سپس فریاد زد: آیا پناه دهنده ای نیست که به ما پناه بدهد؟! آیا مدافعی نیست که از 
حرم رسول خدا دفاع کند؟! پس زنان گریه کردند و ناله هایشان بیشتر شد. 

وقتی که دو انصاری یعنی سعد بن حارث و برادرش ابوالحتوف، کمک و پناه خواستند 
و گریه عیال امام را شنیدند در حالی که با ابن سعد بودند. 
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شمشیر بر دشمنان امام حسین7 کشیدند و آنقدر کشتند تا کشته شدند. 

چون که تعداد اصحاب امام حسین7 کم شد و ضعف در آنان نمایان شد، یکی بعد 
از دیگری به میدان می رفتند و از اهل کوفه زیاد کشتند. 

عمر بن حجاج بر یاران خود فریاد زد: آیا می دانید با چه کسانی می جنگید؟ شما با 
سواران کوفه و اهل بصیرت جنگ می کنید. که جان بر کف نهاده و تن به مرگ داده اند و با 
کم بودن تعدادشان هیچ کس به تنهایی به جنگ این ها نرود که از بین می رود. به خدا قسم 

اگر با سنگ آنها را نزنید نمی توانید آنها را بکشید. 

را  تو پیشنهاد دادی. عمر بن سعد کسانی  عمر بن سعد گفت:  نظر همان است که 
فرستاد که به یارانش بگوید هر کس آهنگ جنگ کرده به تنهایی بر جنگ آنها نرود و اگر به 

تنهایی به جنگ آنها بروید، شکست خواهید خورد.

سپس عمرو بن حجاج به سمت راست لشکر امام حسین7 حمله کرد. اصحاب امام 
در مقابل او ایستادگی کردند و بر زانوها بنشستند نیزه ها را به سوی آنها راست کردند، پس 
اسب ها جلو نیامدند، و وقتی که اسب ها می خواستند بر گردند اصحاب امام حسین7 با تیر 

آنها را مورد هدف قرار دادند و بعضی ها به زمین افتادند و بعضی دیگر مجروح شدند. 

عمرو بن حجاج به اصحاب خود می گفت که: با کسی که از دین خارج شده و جماعت 
مسلمین را ترک کرده بجنگید. 

امام حسین7 فریاد زد: وای بر تو ای عمر. مردم را بر علیه من تحریک می کنی؟ 
آیا ما از دین خارج شده ایم و تو بر آن باقی مانده ای؟ خواهید فهمید که اگر روح از بدنمان 

خارج شود چه کسی شایسته تر به سوختن در آتش است. 
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سپس عمرو بن حجاج از سمت فرات به اصحاب امام حسین7 حمله کرد و ساعتی 
دو لشکر با هم نبرد نمودند. در این درگیری مسلم بن عوسجه می جنگید که مسلم بن عبداهلل 
ضبابی و عبداهلل بجلی به او حمله کردند. و از شدت شمشیر زدن گرد و غبار شدیدی به پا 

خاست و وقتی غبار جنگ فرو نشست دیدند مسلم بر زمین افتاده و رمقی دارد. 

امام حسین7 به همراه حبیب بن مظاهر به سمت او رفتند. 

امام حسین7 به مسلم فرمود: ای مسلم خدا تو را رحمت کند )و این آیه را تالوت 
فرمودند:( منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیال. 

حبیب به نزدیکی او رفت و گفت: 

ای مسلم! به خاک و خون غلطیدن تو بر من دشوار است اکنون تو را به بهشت بشارت 
می دهم. 

مسلم با صدای ضعیف فرمود: خدا تو را به خیر بشارت دهد. 

حبیب گفت: ای مسلم! اگر این نبود که یقین دارم پس از تو کشته می شوم. دوست می 
داشتم مرا به آنچه برای تو مهم است وصیت کنی. 

مسلم گفت: تو را وصیت می کنم به این آقا، و به امام حسین7 اشاره کرد و گفت: 
تا جان در بدن داری او را یاری کن. 

حبیب گفت: به پروردگار کعبه چنین کنم، و چیزی نگذشت که مسلم در کنار آنها از 
دنیا رفت. 

*ای حبیب مرگم فرا رسیده و تو را به خانه و خانواده ی خود توصیه نمی کنم.

*و اگر هدف تو مانند من است از فرزندان خودم محافظت نکنی.

*از تو می خواهم مانند من بجنگی و از امام حسین و خانواده اش دفاع کنی.

و کنیز مسلم فریاد زد: 

وا مسلماه، ای آقای من، ای پسر عوسجه. 
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اصحاب ابن حّجاج )وقتی صدای کنیز را شنیدند( به همدیگر فریاد زدند که: مسلم را 
کشتیم. 

شبث بن ربعی به اطرافیان خود گفت: مادرتان به عزای شما نشیند! آیا مسلم کشته می 
شود و شما خوشحالی می کنید. به خدا قسم مسلم در میان مسلمانان جایگاهی رفیع داشت، 
او را در جنگ آذربایجان1 دیدم که پیش از آنکه سواران مسلمان بیایند و صفوف آنها آراسته 

شود، شش نفر از مشرکین را کشت. 

آنقدر  اصحاب  کردند.  حمله  امام حسین7  لشکر  راست  به سمت  ای  عده  با  شمر 
ایستادگی کردند تا آنها را شکست دادند. 

و در این حمله عبداهلل بن عمیر کلبی به میدان آمد و تعدادی را کشت. هانی بن ثبیت 
حضرمی به او حمله کرد و دست راست عبداهلل را قطع کرد و بکر بن حی ساق او را قطع کرد. 

او را اسیر کردند و جان داد. همسرش ام وهب به نزد او رفت و در کنار سرش نشست تا 
خون از صورت او پاک کند و می گفت: بهشت گوارای وجودت باد. از خدایی که به تو روزی 

بهشت را داد می خواهم به من همنشینی با تو را بدهد. 

شمر به غالم خود رستم گفت: با عمود آهنین سرش را بکوب. و سرش را شکاند و در 
همان جا جان داد. 

و او اول زنی بود که از لشکرگاه امام حسین کشته شد. 

سرعبداهلل را بریدند و به لشکرگاه حسین7 پرتاب شد. مادرش سر او را برداشت و 
خون را از او پاک کرد آنگاه با عمود خیمه حمله کرد، وقتی امام حسین7 او را دید فرمود: 
خدا تو را رحمت کند برگرد چون که جهاد از تو برداشته شده است. او برگشت و می گفت: 

خدایا! نا امیدم مکن. 

امام حسین7 فرمود: خداوند تو را ناامید نمی گرداند. 

سپس وهب بن حّباب کلبی به میدان آمد. او یک مسیحی بود که به دست امام حسین 
مسلمان شد و مادر و همسرش با او بودند. 

1.در سال بیستم هجری بعد از فتح نهاوند ، فتح آذربایجان اتفاق افتاد، در سرزمین سلق که زمین همواری بود، چهل هزار 
تن از لشکر عرب حضور داشتند که مسلم بن عوسجه و شبث بن ربعی لعین تحت پرچم حذیفه یمانی در آن شرکت داشتند.

)وقایع االیام خیابانی،تتمه محرم/318(
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مادرش به او گفت: برخیز ای فرزندم و پسر دختر رسول خدا را یاری کن. 

وهب گفت: این کار را می کنم و در این کار کوتاهی نمی کنم. به میدان رفت و می 
گفت: 

گر نشناسید من ابن کلبم            زود ببینید من و هم ضربم
خون رفیقان و خودم شد کسبم حمله و صولت من در حربم        
دفع کنم کرب ز پیش کربم                                        اهل نبردم نه اسیر لعبم

سپس حمله کرد و آنقدر جنگید تا عده ای را به درک فرستاد. آنگاه نزد زن و مادر خود 
برگشت و گفت: ای مادر! آیا راضی شدی؟ 

آن شیر زن گفت: آنگاه از تو راضی می شوم که در یاری حسین7 کشته شوی. 

همسرش گفت: مرا داغدار خود مکن. 

مادر گفت: ای فرزند! گوش به حرف همسرت نده و برگرد و در راه پسر دختر پیغمبر 
خود جنگ کن تا از شفاعت جدش در روز قیامت بهره مند شوی. 

کردند.  قطع  را  دستش  دو  هر  تا  جنگید  می  پی  در  پی  و  بازگشت  میدان  به  وهب 
همسرش عمود خیمه ای را برداشت و به سمت او شتافت و می گفت: پدر و مادرم قربانت در 

دفاع از حرم رسول خدا6 نبرد کن. 

وهب به او گفت: کمی بیش مرا از جنگ کردن نهی می کردی! چه شده است که االن 
می خواهی در کنار من بجنگی؟ 

همسرش گفت: مرا مالمت مکن! فریاد امام حسین7 دلم را شکاند. 

وهب گفت: مگر چه چیزی را شنیدی؟! 

گفت: ای وهب او را در کنار در خیمه نشسته دیدم. 
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ندا می داد: وای از تعداد کم یاری دهنده. 

وهب گریه شدیدی کرد و به همسرش گفت: به پیش زنان برگرد خدا تو را رحمت کند، 
ولی او سرپیچی کرد.

 وهب فریاد زد: آقای من، ابا عبداهلل او را به خیمه بازگردان. آنگاه امام او را به خیمه 
باز گرداند. 

و دشمن بر او حمله کرد و او را به قتل رساندند. 

شمر حمله ای کرد و خیمه ی امام حسین7 را با نیزه زد و گفت: بر من است که این 
خیمه را با اهلش با آتش بسوزانم. 

فریاد زنان باال آمد و از خیمه بیرون آمدند. 

امام حسین7 به او گفت: ای پسر ذی الجوشن تو می خواهی خانه ام را بر اهلم با 
آتش بسوزانی، خداوند تو را با آتش بسوزاند. 

شبث بن ربعی به شمر گفت: آیا ترساننده زنان شده ای؟ سخنی زشت تر از سخن تو 
نشنیدم و موقفی زشت تر از موقف تو ندیدم. شمر حیا کرد و بازگشت. و زهیر بن قین با ده 

نفر از یارانش بر او تاختند و آنها را از خیمه ها دور کردند. 

و وقتی که عزرة بن قیس که فرمانده ی سواران بود، دید که هر وقت که حمله ای می 
کنند با سستی و ناکامی رو برو می شوند کسی را سمت عمر بن سعد فرستاد تا مردانی را به 

کمک او بفرستد. 

بیشتر  در گرفت.  رسید. جنگ سختی  او  به کمک  تیرانداز  پانصد  با  نمیر  بن  حصین 
پای در  از  امام  لشکر  نکشید که اسب های  امام حسین7 مجروح شدند. طولی  اصحاب 

آمدند. 
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و آنها پیاده می جنگیدند ولی چون خیمه های امام به هم متصل و نزدیک بود، لشکر 
دشمن نمی توانست از یک طرف به آنها نزدیک شود. 

عمر بن سعد مردانی چند فرستاد تا آن خیام را از راست و چپ و از همه طرف احاطه 
کنند. پس اصحاب حسین7 سه تن و چهار تن در میان هر دو خیمه ایستادند و چون یکی 
از سپاهیان ابن سعد می آمد و غارت می کرد بر وی حمله می کردند و او را می کشتند یا از 

نزدیک تیر می انداختند و زخمی می کردند. 

زدند  فریاد  زنان  پس  بفروزانید.  آن  در  آتش  و  بسوزانید  را  ها  خیمه  گفت:  سعد  ابن 
وکودکان وحشت زده شدند.

 امام حسین7 فرمود: بگذارید آتش بزنند. زیرا وقتی خیمه ها را آتش بزنند نمی توانند 
از آن آتش ها به سوی شما بیایند و همچنان شد که فرموده بود. 

ابو شعثاء کندی که او یزید بن زیاد است و با ابن سعد بود و وقتی پیشنهادهای امام را 
نپذیرفتند به امام پیوست وی تیرانداز هم بود. 

در مقابل امام حسین7 به زانو نشست، و صد تیر به دشمن افکند و امام حسین7 
می فرمود: خدایا! تیر او را به هدف بنشان و پاداشش را بهشت قرار بده. 

چون تیرهایش تمام شد ایستاد و گفت: برایم چنین روشن است که پنج نفر را کشتم. 
سپس بر دشمنان حمله کرد و نه نفر را کشت و به شهادت رسید. 

ابو ثمامه صائدی چون دید هنگام زوال است، خدمت آن حضرت عرض کرد: جان من 
فدای تو باد، می بینم که این لشکر به شما نزدیک گشته اند، لکن سوگند به خدا، تا من کشته 
نشوم شما شهید نخواهید شد، و دوست دارم که این نماز را بگذارم، آنگاه خدا را مالقات کنم. 
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از  را  تو  آوردی، خدا  یاد  به  را  نماز  فرمودند:  کرده  بلند  آسمان  به سوی  حضرت سر 
نمازگزاران و ذاکران محسوب گرداند، آری اینک اول وقت نماز است. از این قوم بخواهید 

دست از جنگ بردارند تا ما نماز گزاریم. 

حصین گفت: نماز شما قبول نیست. 

حبیب بن مظاهر گفت: فکر می کنی که نماز از فرزندان پیغمبر قبول نمی شود ولی 
نماز تو قبول می شود؟ ای االغ! 

حصین به سمت حبیب حمله کرد. حبیب با شمشیر به صورت اسب حصین زد و اسب 
دستانش را بلند کرد و حصین به زمین خورد و یارانش به کمکش رسیدند و او را بلند کردند. 

حبیب جنگ سختی نمود و با این سن زیاد وی شصت و دو نفر را کشت. پس بدیل 
بن صریم بر آن جانب حمله کرد و شمشیر بر او زد و شخص دیگری از بنی تمیم نیزه بر آن 
بزرگوار زد که او را به زمین افکند. حبیب می خواست تا برخیزد. حصین بن نمیر بر سر او با 
شمشیر ضربت دیگری زد که بیفتاد و آن مرد تمیمی فرود آمد و سر مبارک حبیب را جدا کرد. 

آنگاه امام حسین به محل قتل حبیب یورش برد.  

امام گفت: پاداش خود و یاران با وفایم را به حساب خدا می گذارم و برگشت. 

و بعد از او حر بن یزید ریاحی و با وی زهیر بن قین حمله کرد تا از پشت سر از او 
حمایت کند. و چون یکی از آنها حمله می کرد و گرفتار می شد، دیگری می تاخت و او را 

نجات می داد. ساعتی این  گونه جنگیدند. 
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اسب حر از ناحیه گوش ها و ابروها ضربه ای خورد و خون از آن می جوشید. 

و حر در این حال شروع به رجز خواندن کرد و می گفت: 

* من حر و پناهگاه میهمان هستم و گردن شما را با شمشیر می زنم.

* و از بهترین کسی که در سرزمین خیف فرود آمده حمایت می کنم واز کشتن شما 
دریغ ندارم .

تا اینکه عده ی زیادی از دشمن را کشت. حصین به یزید بن سفیان گفت: این است 
حر که تمنای کشتنش را داشتی. 

یزید گفت: آری، و به سمت حر رفت تا طلب مبارزه بکند. اما حر به سرعت او را کشت. 
آنگاه ایوب بن مشرح خیوانی اسب حر را با تیری زد و اسب را زخمی کرد. و اسب حر را به 

زمین انداخت. مانند شیری که در دستش شمشیر است به پاخاست. 

دوباره شروع به جنگیدن کرد تا آنکه بیشتر از چهل نفر را کشت و سپس دشمنان به او 
حمله کردند و او را از پا در آوردند. 

* غم و اندوه را از حریم اهل بیت بر طرف کرد و از آنان حمایت و به دشمن یورش برد.

* و زمانی که بر زمین خورد و خون او جاری شد و مرگ را جلوی چشمان خود دید.

* امام حسین مانند شیرغران به او نزدیک شد در حالی که اشک در چشم داشت وگفت:

* به راستی که مادرت نام نیکویی بر تو نهاد. وبا چشمی گریان خاک از صورت او پاک 
کرد.

* دشمن دستور داد که با سم اسبان او را لگد مال کنند ولی طایفه ی او مانع این کار 
شدند.
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* و به آنان گفتند که چگونه حر لگد مال اسبان شما شود در حالی او از بزرگ خاندان 
است.

* به کوری چشمان شما او را بر زمین باقی نمی گذاریم چون که از مروت هر قبیله 
این است که کشته ی خود را از زمین بلند کنند.

* سپس همه شمشیر های را خود برهنه کردند و برای بلند کردن جسم او به میدان 
رفتند.

* و در آن ظهر طاقت فرسا او را با عزت و افتخار از میدان بیرون آوردند.

* و آنان که طایفه ای نداشتند، بدون غسل و کفن بر خاک گرم نینوا باقی ماندند.



یاران امام حسین7 او را بلند کردند و در کنار خیمه ای که در نزدیکیش می جنگیدند 
گذاشتند.

امام حسین7 به حر نگاه کرد و دید رمقی در او باقی بود. امام در حالی که خون را 
از او پاک می کرد گفت: تو حر هستی )آزاد مرد( همانطور که مادرت تو را حر نامید و در دنیا 

و آخرت آزاد مرد خواهی بود و گفته می شود که علی بن حسین گفت که: 

خوشا حر فرزانه نام دار                                       که جان کرده بر آل احمد نثار
به عشق جگر گوشه مصطفی                                  بر آورده از جان دشمن دمار



امام حسین7 به نماز ایستاد. گفته می شود که امام با باقی مانده ی اصحابش نماز 
خوف خواند. 
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زهیر بن قین و سعد بن عبداهلل حنفی با نصفی از اصحاب پیش روی امام ایستادند. 

و وقتی که سعید با جراحت های بسیار سست شد به زمین افتاد و می گفت: 

خدایا! این مردم را مانند لعن قوم عاد و ثمود، لعنت کن، سالم مرا به پیامبرت برسان 
و او را از زخمهایی که بر بدن من وارد شده است مطلع کن، زیرا مقصود من از یاری ذریه 

پیغمبر تو اجر و ثواب تو بود. 

و به امام حسین7 نگاهی کرد و عرض کرد: ای پسر رسول خدا آیا وفا کردم؟ امام 
فرمود: آری تو در بهشت نزد من خواهی بود. جان داد و در بدن او به غیر از زخم شمشیر و 

نیزه، سیزده چوبه تیر یافتند. 

چون حضرت امام حسین7 از نماز فارغ شدند به اصحاب خود فرمودند: ای بزرگواران! 
این بهشت است که درهایش به سوی شما باز شده، و نهرهایش جاری و میوه هایش آماده 
است، و این رسول اهلل6 و شهیدانی هستند که در راه خدا جان باخته اند، در انتظار قدوم 
شمایند و شما را بشارت می دهند. پس از دین خدا و دین پیامبر او حمایت کنید و از حریم 

پیامبر دشمنان را دفع نمایید. 

عرض کردند: جان های ما فدای جان شما، و خون ما فدای خون شما، سوگند به خدا ! 
تا خون در رگ ماست نخواهیم گذاشت به شما و به اهل بیت شما آسیبی برسد. 

عمر بن سعد تیر اندازان را به فرماندهی عمرو بن سعید فرستاد. باقیمانده اصحاب امام 
حسین7 را تیرباران و اسب های آنها را زخمی کردند و برای آن حضرت سواره ای باقی 

نماند مگر ضحاک بن عبداله مشرقی.

 ضحاک می گوید: وقتی که دیدم اسب های یارانم را زخمی می کنند، اسب خود را در 
یکی از خیمه های یارانمان بردم و نبردی سخت انجام دادند. 
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و هر یک از یاران امام که اراده جنگ می  کرد و با امام حسین7 وداع می کردند 
می گفتند: سالم بر تو ای فرزند رسول خدا. 

حضرت امام حسین پاسخ می داد: سالم بر تو. ما نیز به شما ملحق خواهیم شد. سپس 
این آیه را قرائت می فرمود: »بعضی از ایشان به شهادت رسیدند و بعضی در انتظار رسیدن به 

آن می باشند و هرگز نعمت خداوند را تبدیل نکردند« 

ابو ثمامه صائدی به میدان آمد و جنگید تا اینکه بر اثر جراحت های متعدد سست شد. 
و قیس بن عبداهلل که پسر عموی عمر بن سعد بود و با ابو ثمامه دشمنی داشت به سمت او 

حمله کرد و ابو ثمامه را به شهادت رساند. 

و سلمان بن مضارب بجلی که پسر عموی زهیر بن قین بود به میدان آمد و جنگید تا 
آنکه به شهادت رسید.

و بعد از آن زهیر بن قین به میدان آمد و دست بر کتف امام حسین7 گذاشت و اذن 
طلبید و گفت: 

* بیا که تو هدایت کننده و هدایت شده هستی، امروز با جد تو پیامبر، دیدار می کنم.

* و حسن و مرتضی علی و جعفر ذو جناحین جوانمرد.

* و شیر خدا ، آن شهید زنده را.

 

امام حسین7 فرمود: من نیز از پی تو می آیم. پس به دشمن حمله کرد در حالی که 
می گفت: 

* من زهیر فرزند قینم که با شمشیر از حسین دفاع می کنم.

زهیر صد و بیست نفر را کشت. آنگاه کثیر بن عبداهلل صعبی و مهاجر بن اوس به او 
حمله کردند و او را به شهادت رساندند. 
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امام حسین7 باالی سر زهیر ایستاد و گفت: ای زهیر! خداوند تو را از خویش )لطف 
و رحمت خود( دور نگرداند، و کشنده ات را لعنت کند همانند لعن کسانی که به صورت میمون 

و خوک مسخ شدند. 

عمر و بن قرظه انصاری به میدان آمد و جلوی امام حسین7 ایستاد و آن حضرت را از 
خطر دشمن محافظت می کرد. جلوی تیرها با سینه و پیشانی می ایستاد تا به امام حسین7 
آسیبی نرسد. تا اینکه زخمهای سنگینی پیدا کرد و به ابا عبداهلل رو کرد و گفت: ای پسر رسول 

اهلل آیا وفا کردم؟ 

امام حسین فرمود: آری تو زودتر از من به بهشت می روی، سالم مرا به رسول خدا 
برسان و به او بگو من هم در دنبالم. عمر به زمین خورد و شهید شد. 

علی برادر عمر بن قرظه که با ابن سعد بود صدا زد: ای حسین ای دروغ گو. برادرم را 
گول زدی و آن را کشتی. 

امام فرمود: من برادرت را گول نزدم ولی خدا او را هدایت کرد و تو را گمراه. 

علی گفت: خدا من را بکشد اگر تو را نکشم. سپس به سمت امام حسین حمله ور شد تا 
با نیزه امام را بزند اما نافع بن هالل جملی آمد و او را با نیزه زد و به زمین خورد. آنگاه یارانش 

آمدند حملش کردند و او را معالجه کردند و بهبود یافت. 

نافع بن هالل جملی مذحجی تیرهای مسموم که اسم خود را بر آنها نوشته بود به سمت 
دشمن پرتاب کرد و می گفت: 

*با آنها تیراندازی می کنم در حالی که آنها نشان دار و مسموم هستند و بالهایشان آنها 
را می برند.

*تا پرتابشان زمین را پر کنند و نفس را حرص ورزی سودی نمی بخشد.

و به غیر از مجروحین دوازده نفر را به قتل رساند. و وقتی که تیرها تمام شدند شمشیر 
کشید و شروع به شمشیر زدن کرد. دشمنان دور او را گرفتند و با سنگ و تیر هدف گرفتند. 
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تا اینکه بازوانش را شکستند. اسیر شد و شمر و یارانش او را کشان کشان بردند. 

ابن سعد به نافع گفت: تو را چه بر آن داشته که با جان خود چنین کنی؟ 

گفت: خدا می داند که من چه می خواستم. 

مردی دید که خون بر صورت و ریش نافع روان بود به او گفت: آیا نمی بینی که چه 
با خود کردی؟ 

نافع گفت: به خدا قسم من دوازده کس از شما را کشته ام غیر از مجروحان و خویشتن 
را بر این جهاد مالمت نمی کنم و اگر ساعد و بازو داشتم مرا دستگیر نمی کردید. شمر شمشیر 

خود را کشید. 

نافع به شمر گفت: به خدا قسم اگر مسلمان بودی بر تو بزرگ می آمد که دستت به 
خون ما آغشته باشد و به لقای پروردگار روی پس سپاس خدای را که مرگ ما را به دست 

نابکاران خلق خود مقرر فرمود. پس شمر او را جلو آورد و گردنش را زد. 

و وقتی که واضح ترکی غالم حارث مذحجی به زمین افتاد از امام حسین7 کمک 
خواست و ابا عبداهلل به سمتش آمد و او را در بغل گرفت. 

واضح ترکی گفت: کیست که مثل من است در حالی که پسر رسول خدا7 صورت 
بر صورتم گذاشته است. آنگاه جان داد. 

و امام حسین7 به سمت غالمش اسلم رفت و او را در بغل گرفت و جانی در رمق 
داشت. اسلم تبسمی کرد و با افتخار جان داد. 
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یزید بن معقل گفت: ای بریر آیا می بینی که خدا با شما چه کرده است؟ 

بریر گفت: خدا با ما خیر کرد و با شما شر. 

یزید گفت: دروغ می گویی در حالی که تو دروغ گو نبودی. آیا یادت می آید روزی که 
در بنی لوذان همراهیت می کردم و تو می گفتی: عثمان اسرافگر بود معاویه گمراه و امام 

هدایت کننده علی بن ابی طالب است. 

بریر گفت: آری شهادت می دهم که این نظر و اعتقاد من است. 

یزید گفت: و من هم شهادت می دهم که تو از گمراهان هستی. 

بریر، یزید را به مباهله دعوت کرد. هر دو دست به سمت خدای سبحان بلند و دعا 
کردند که هر که دروغ می گوید لعن کند و بکشد. پس به هم دیگر ضربتی زدند. بریر ضربتی 
بر سر آن لعین زد که کاله خودش را شکافت و به مغزش رسید، به زمین خورد مانند کسی 

که از بلندی می افتد در حالی که شمشیر بریر در سر یزید ثابت مانده بود. 

در همین حالی که می خواست شمشیرش را خارج کند. رضی بن منقذ عبدی بر آن 
بزرگوار حمله کرد و ساعتی با هم درگیر بودند باالخره بریر او را به زمین زد و بر سینه اش 
نشست. رضی چون خود را در پنجه شیر بدید، فریاد کشید و از لشکر کوفه حمایت خواست که 

او را نجات دهند. کعب بن جابر بن عمرو ازدی نیزه به دست پیش آمد که حمله کند. 

عفیف بن زهیر بن ابی اخنس به کعب گفت: این بریر بن خضیر قاری قرآن است که 
در مسجد به ما قرآن می آموخت التفاقی نکرد و نیزه بر پشت او نهاد. چون بریر احساس نیزه 
کرد، روی رضی افتاد و صورت او را به دندان گرفت و بینی او را کند. ولی کعب چندان به نیزه 

زور آورد تا در پشت بریر فرو رفت و شمشیر بر آن بزرگوار زد تا شهید شد. 
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رضی عبدی از خاک برخاست و خاک از قبای خود می تکانید و می گفت: ای برادر 
ازدی بر من خدمتی کردی که تا زنده ام فراموش نخواهم کرد. 

چون کعب بن جابر به منزل خود بازگشت. همسر پاکدامنش به او گفت: تو دشمن پسر 
فاطمه7 را یاری کردی و سید قراء را کشتی! همانا امر عظیم مرتکب شدی. به خدا سوگند 

دیگر با تو تکلم نخواهم نمود. 

کعب گفت: 

* ای نفس! بپرس از من تا به تو بگویم که تو، روز جنگ با حسین نکوهیده بودی و 
نیزه ها برافراشته شده.

تا آخر ابیات. 

حنظلة بن سعد شبامی فریاد زد: ای قوم من! من از روزی مثل روز احزاب بر شما می 
ترسم، از سرنوشتی نظیر سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که پس از آنها آمدند و 

)گرنه( خدا بر بندگان خود، ستم روا نمی دارد. 

ای قوم من! من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را )به یاری هم( ندا در می دهند، بیم 
دارم، روزی که پشت کنان باز می گردید و برای شما در برابر خدا، هیچ حمایت گری نیست 

و هر که را خدا گمراه کند او را راهبری نیست. 

ای قوم من! حسین7 را نکشید )که خدا به عذابی سخت شما را هالک می کند( 

و هر که دروغ بندد نومید می گردد. 

امام حسین7او را جزای خیر داد و فرمود: رحمت خدا بر تو باد، )دیگر زحمت مدار( 
در آن زمان که ایشان را به حق فراخواندی و نپذیرفتند و برخاستند تا خون تو و دوستانت را 
بریزند مستوجب عذاب خدا شدند. پس چگونه است اکنون که برادران صالح تو را نیز کشته اند. 

ابن سعد عرض کرد: راست فرمودی ای پسر رسول خدا، اکنون آیا به آخرت رهسپار 
نشویم؟ 

امام به او اذن داد. بر امام حسین سالم داد و پیش آمد و جنگید تا به شهادت رسید. 
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عابس چون عازم شهادت شد نزد شوذب ارباب شاکر آمد و شوذب از مردان مخلص و 
منزل او محل تجمع شیعیان بود که در آنجا احادیثی از فضل اهل بیت نقل می کردند. 

عابس گفت: ای شوذب! امروز چه می خواهی انجام دهی؟ 

به  تا کشته شوم. عابس  بجنگم  پیغمبر7  پسر  رکاب  در  تو  با  دارم  او گفت: قصد 
شوذب جزای خیر داد و گفت:

 اکنون خدمت ابی عبداهلل برو تا تو را همچون دیگران در شمار یاوران خویش آورد. و 
امروز روزی است که باید تا بتوانیم در تحصیل ثواب بکوشیم. 

پس شوذب خدمت حضرت شتافت، وداع نمود و به میدان رفت و جنگید تا شهید شد. 

بعد عابس نزد امام حسین7 آمد عرض کرد: بر روی زمین هیچ آفریده ای نیست 
اگر می  باشد.  تر  نزد من گرامی تر و محبوب  تو  از  بیگانه- که  یا  یا نزدیک خویش  -دور 
توانستم به چیزی عزیزتر از جانم ستم و قتل را از تو دفع کنم در آن سستی نمی کردم و انجام 
می دادم. وداع کرد و گفت: گواهی می دهم که من بر هدایت و دین تو و پدر بزرگوارت می 

باشم. 

سپس شمشیر کشیده به جانب آنان حمله کرد و فریاد زد: آیا مردی نیست که با من 
مبارزه کند؟ همه عقب نشینی کردند چون او را به عنوان شجاعترین مردم می شناختند. 

  عمر بن سعد فریاد زد: او را سنگباران کنید. چون چنین دید، زره از تن در آورد و کاله 
خود از سر برداشت و با تن و سر برهنه بر آنها حمله کرد. زیاده از دویست تن از پیش او می 

گریختند تا آنکه لشکر از هر جانب او را فرا گرفت و او را شهید کردند. 
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بر سر عابس بین چند نفر نزاع شد. ابن سعد گفت: عابس را یک نفر نمی تواند بکشد 
بلکه همه ی شما او را کشتید. 

جون غالم ابوذر غفاری مقابل امام حسین7 ایستاد و اذن جنگ خواست. 

امام حسین7 فرمود: ای جون تو برای خوشی و عافیت همراه ما آمدی. 

تو اجازه داری از کنار ما بروی. 

جون بر قدم های امام افتاد و بوسید و گفت: من در خوشی کاسه لیس شما خاندان باشم 
و در روز سختی دست از یاری شما بردارم؟! من خودم آگاهم که بوی من ناخوش و حسب من 
پست، و رنگم سیاه است. چه شود لطف نمایید و بهشت را بر من دریغ ندارید، تا بویم خوش 
و حسبم شریف و رنگ صورتم سفید گردد. نه به خدا قسم، از شما جدا نشوم تا این خون سیاه 

من با خون های شما آمیخته گردد. 

امام حسین به او اذن میدان داد و بیست و پنج نفر را کشت و خود شربت شهادت نوشید. 

امام حسین7بر بالین او حاضر شد و فرمود: 

خداوندا! روی او را سفید و بوی او را نیکو گردان و او را با محمد6 محشور نما و 
با آل محمد: آشنا و معاشر گردان. 

از  بهتر  به مشام می رسید که  از مکان قتل جون می گذشت بوی خوشی  هر کس 
مشک بود. 

  انس بن حارث بن نبیه کاهلی پیرمردی بزرگ، از صحابه پیغمبر، پیامبر را دیده و 
حدیثش را شنیده و با او در جنگ بدر و حنین شرکت کرده آمد و از امام حسین7 اذن طلبید 

و به میدان رفت در حالی که کمر را با عمامه اش و ابروها را با دستمالی بسته بود. 

وقتی که امام حسین7 او را با این حال دید گریه کرد و گفت: ای شیخ، خدا از تو 
تشکر می کند. 
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به جنگ دشمنان رفت و با اینکه سن زیادی داشت بیست و هشت نفر را کشت و به 
شهادت رسید. 

عمرو بن جناده انصاری بعد از اینکه پدرش به شهادت رسید در حالی که یازده سال 
داشت آمد از امام حسین اذن طلبید. 

چون که مادرش قبل از اینکه بیاید اذن بطلبد به او امر کرده و گفته: ای فرزندم! برخیزد 
و پسر رسول خدا را یاری کن. بعد از اینکه لباس جنگ را بر تنش کرده بود. و آمد از امام 

حسین7 اذن بطلبد. 

امام حسین7 قبول نکرد و فرمود: این پسر بچه ای است که در حمله اول پدرش به 
شهادت رسیده و شاید مادرش راضی نباشد او هم شهید شود. 

ابا  اصحاب  ترسید  آمد چون می  امام حسین7  به سمت  به سرعت  بچه  پسر  این 
عبداهلل او را از قصد و مرادش باز دارند. 

و گفت: مادرم به من امر کرده، امام7 به او اذن داد. 

به میدان آمد در حالی که رجز می خواند: 

* پیشوایم حسین است و چه خوب پیشوائی است ، خوشحال کننده دل و قلب پیامبر 
بشیر و نذیر است.

* علی و فاطمه پدر و مادر اویند، آیا برای او نظیر و همتائی نشان دارید.

* طلعتش مانند خورشید نیمروز و چهره اش مانند ماه شب چهارده می درخشد.

بعد از لحظاتی به شهادت رسید و سرش را به سمت لشکرگاه امام پرتاب کردند. مادرش 
سر را گرفت و خون را از آن پاک کرد و با سر مردی که در نزدیکش بود زد و به هالکت 

رساند. به سمت خیمه برگشت، عمودی و یا شمشیری را برداشت و اشعاری انشاد کرد: 

* من در میان زنان زنی هستم ضعیفه ، زنی پیر و فرتوت و الغر 

* که در دفاع از فرزندان فاطمه شریفه بر شما ضربه محکمی وارد خواهم ساخت.
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بعد اینکه دو نفر را با عمود زد امام حسین7 او را به خیمه برگرداند. 

حجاج بن مسروق جعفی به جنگ رفت تا آنکه آغشته به خون شد و به سمت امام 
حسین7 برگشت و گفت: 

* امروز جدت پیامبر و پدر با سخاوتت علی را که ما به عنوان وصی او را می شناسیم 
دیدار خواهم.

امام حسین7 فرمود: من به دنبال تو آن دو را مالقات می کنم. پس برگشت و جنگید 
تا اینکه به شهادت رسید. 

سوار بن ابی حمیر از پسران فهم بن جابر بن عبداهلل بن قادم فهمی همدانی به میدان 
آمد و نبرد سختی انجام داد تا بر سر شدت جراحات سست شد و او را اسیر گرفتند. 

ابن سعد می خواست او را به قتل برساند ولی قومش شفاعتش کردند و شش ماه در 
کنار آنها بود و سر شش ماه فوت کرد. 

سوید بن عمر بن ابی مطاع که مرد بزرگوار و کثیرالصالة بود به میدان آمد در حالی 
که رجز می خواند. 

و وقتی که بر اثر جراحت های متعدد سست شد با صورت به زمین خود و فکر کردند 
که کشته شده است و وقتی که امام حسین7 به شهادت رسید شنیدشان که می گویند: 

حسین کشته شد.

 چاقویی که با او بود در آورد و نبرد کرد و دشمن دور او را گرفت  و او را به شهادت 
رساند.

 و او آخرین شخصی از اصحاب بود که بعد از امام حسین7 به شهادت رسید. 
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مصارع أهل بیت الحسین7
چون با آن حضرت غیر از خاندانش کسی نماند. نوبت به آنها رسید عزم جنگ و مالقات 

مرگ با قدرتی شدید و نبردی تلخ و روحیه تسلیم ناپذیر کردند و با هم دیگر وداع گفتند: 

* بنالم به آن روزی که پدر و پسر همدیگر را به آغوش گرفته بودند و می دانستند که 
این وداع ، وداع آخر است. 

* اشک از چشمان آنان جاری شد و دلهایشان آکنده از غم بود.

* با دیدن این صحنه بانگ شیون و ناله ی همه بلند شد.

* و همه آرزوی شهادت قبل از علی اکبر را داشتند.

و اول کسی که پیش آمد شبیه رسول خدا علی اکبر که بیست و هفت ساله1 بود. زنان 
دور او را گرفتند و گفتند: رحمی بنما چون ما غریب هستیم و طاقتی بر فراق تو نداریم.

 اما علی اکبر به حرف زنان توجهی نکرد، از پدرش امام حسین7 اذن طلبید، و سوار 
بر اسب امام حسین7 بنام الحق به میدان رفت و شروع به نبرد کرد و رجز می خواند: 

* من علی بن علی هستم ، به پروردگار کعبه سوگند ، ما به پیامبر سزاروارتریم .

* به خدا ! این نابکار زاده بر ما حکومت نخواهد کرد ، با این شمشیر بر شما می تازم 
و از پدر حمایت می کنم.

* مانند شمشیر زدن جوان هاشمی قریشی .

امام حسین7 نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد اشکهایش جاری شد و فریاد بر عمر 
سعد زد: از ما چه می خواهی؟ خداوند رحم تو را قطع کند و بعد از من کسی را بر تو مسلط 
کند که در بستر سرت را ببرد. چنانکه رحم مرا قطع کردی و قرابت و خویشی مرا با رسول 

خدا6 مراعات نکردی. 
1.در مورد عمر مبارک حضرت علی اکبر اختالفی به شرح زیر است:

الف(هشده سال-الفتوح:114:5  .  مقتل الحسین /الخوارزمی:30:2
ب(بیست و پنج سال- مناقب آل ابی طالب :190:4

ج(بیست و هفت سال  -  مقتل الحسین /المقرم :318
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سپس محاسن شریف خود را رو به آسمان نمود و عرض کرد: خدایا! گواه باش جوانی 
که در صورت و سیرت و گفتار، شبیه ترین مردم به پیامبرت محمد بود به جنگ این مردم 
رفت. هرگاه به دیدن پیامبرت مشتاق می شدیم به صورت او نگاه می کردیم. خدایا! برکات 
زمین را از اینان بازدار. و آنها را پرا کنده ساز. و میان آنها جدایی افکن و جمع آنها را متفرق 
و متشتت فرما و والیان را هرگز از ایشان راضی مگردان که این جماعت ما را دعوت کردند تا 

یاری کنند ولی شمشیر بر روی ما کشیدند. 

پس این آیه را تالوت فرمود : »به یقین خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را 
بر جهانیان برگزید آنها فرزندان و نسلی بودند که )در فضیلت و برتری( بعضی از بعض دیگر 

گرفته شده بودند، و خداوند شنوا و داناست«. 

اما علی اکبر همچنان بر سمت راست دشمن و بعد از آن بر سمت چپ دشمن حمله 
می کرد و صد و بیست سوار را به هالکت رساند. 

تا اینکه تشنگی بر او غلبه کرد به سوی پدرش برگشت تا استراحت کند و از تشنگی که 
او را به زحمت انداخته با خبر کند و عرض کرد: ای پدر! تشنگی مرا کشت و سنگینی اسلحه 

مرا به زحمت انداخته آیا جرعه آبی هست؟ 

را  محمد6  جدت  که  است  نزدیک  بسیار  غوثاه!  وا  فرمود:  و  گریست  حضرت 
مالقات کنی و او کاسه ای لبریز از آن به تو خواهد داد که بعد از آن دیگر تشنه نشوی. پس 

زبان علی را به دهان گرفت و مکید و انگشتر خود را به او داد تا در دهان بگذارد. 

* ای بابا ! جرعه ی آبی به من بنوشان تا با نفسی تازه به میدان برگردم.

* ای بابا ! قسم به جدم ، از شدت تشنگی ، گرمای آفتاب و جنگ جگرم آتش گرفته 
است.

* حرف تو آتش به جانم افکند چون که نمی توانم خواسته ی تو را برآورده کنم.
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* جگرم را سوزاندی و جان به لبم کردی ، از تو می خواهم صبر پیشه کنی و خدا را 
گواه و شاهد خود قرار بدهی .

* علی اکبر با چشمانی پر از اشک به پدر خود گفت : ای که جانم به فدایت باد.

* امر به صبرم می کنی در حالی که جانم از صبر به لب رسیده است 

.علی به میدان برگشت و مانند علی ابن ابیطالب به سمت آنها رفت و نبرد سختی کرد 
و هشتاد نفر دیگر را کشت که تعداد کشتگانش به دویست تن رسید. 

مرة بن منقذ عبدی گفت: گناه عرب به گردن من باشد اگر داغش را به دل پدرش 
نگذارم. و با نیزه به کمر علی اکبر زد و شمشیر بر سر او فرود آورد و فرقش را شکافت. 

علی اکبر دست بر گردن اسب خود کرد و اسب او را میان سپاه دشمن برد و لشکر با 
شمشیر خود او را قطعه قطعه کردند. 

با صدای بلند فریاد زد: یا ابا عبداهلل درود بر تو باد، این جدم است که جامی پر از آب به 
من نوشانید که دیگر تشنه نشوم و می گوید: جامی هم برای تو )امام حسین( آماده کرده ام. 

گذاشت  علی  بر صورت  و صورت  انداخت  زیر  به  مرکب  از  را  خود  امام حسین7 
بر شکستن حرمت  و  به خداوند  نسبت  باد چه جرأتی  دنیا  بر سر  تو خاک  از  بعد  فرمود:  و 
پیامبر6 دارند. بر پدربزرگت و پدرت سخت است که آنها را می خوانی ولی جوابت را نمی 

دهند. و از آنها پناه می طلبی ولی به تو پناه نمی دهند. 

* ناله کنان به سوی فرزندش رفت و خود را از اسب بر روی زمین انداخت.
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* بعد از تو ننگ بر این دنیا باد و ای کاش زندگی نابود شود.

* کنارش نشست و تن خونین و خاک آلودش را دید.

* با دیدن تن قطعه قطعه ی شده ی او ، خود را با حسرت بر پیکر فرزندش انداخت .

* ای پسرم چه کسی در هنگام مرگ بر بالینت بود وچه کسی بود که چشمانت را بست. 

* ای نور چشمم ، هر ضربت شمشیری که بر تنت می رسید گوئی به قلبم می رسید 
و آن را قطعه قطعه کرد.

از خون پاک علی را گرفت به طرف آسمان  با کف دستش مقداری  امام7  سپس 
پاشید که قطره ای از آن بر نگشت. 

به جوانان امر کرد که علی را بردارند و او را از قتلگاه آورده و کنار در خیمه ای که برابر 
آن می جنگیدند گذاشتند. 

زنان خانه وحی به علی نگاه می کردند. در حالی که او را بلند کرده بودند و خون او را 
در بر گرفته مانند اینکه عبای مجلل قرمزی پوشیده است و جسم او بر اثر ضربات شمشیر و 

نیزه از هم جدا شده است. 

زنان با سینه های پر از اندوه و موهای پریشان و ناله ای که گوش آسمان را  کر می 
کرد به استقبال علی رفتند و عقیله بنی هاشم زینب کبری دختر فاطمه دختر رسول خدا ناله 

کنان و ندبه زنان در جلوی آنان بود. 

* جوانان بنی هاشم ، همگی آمدند و او را بر در خیمه رساندند وامام با نگاهی غم آلود 
به  آلود به او می نگریست.
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* زینب و بقیه ی زنان ، ناله کنان و لطمه زنان از خیمه ها بیرون آمدند.

* خود را بر جسم پاک علی اکبر افکند و موی سرش را با خون او رنگین کرد.

* عمه جان کاش می مردم و تو را با این حال نمی دیدم.

و بعد از علی اکبر عبداهلل ابن مسلم ابن عقیل ابن ابیطالب که مادر او رقیه کبری دختر 
امیر المومنین است به میدان آمد و می گفت: 

* امروز پدرم مسلم و دالورانی که بر دین پیامبر از دنیا رفتند را دیدار می کنم. 

با سه حمله ای که کرد تعدادی را به هالکت رساند، یزید بن رقاء جهنی تیری را پرتاب 
کرد که عبداهلل با دست تیر را پس زد و به پیشانی خود اصابت کرد و تالش کرد که تیر را از 

پیشانی در بیاورد اما نتوانست. 

پس گفت: خداوندا! اینان ما را کم دیدند و ما را ذلیل کردند پس آنها را بکش همان 
طور که ما را کشتند. او در همین حال بود که شخصی با نیزه به او حمله کرد و بر قلب عبداهلل 
زد و شهید شد. آنگاه یزید بن رقاء به سمت عبداهلل آمد تیر را از پیشانیش در آورد ولی چوبه 

ی تیر در سر بی جان عبداهلل باقی ماند. 

و وقتی که عبداهلل بن مسلم شهید شد آل ابی طالب یکباره حمله کردند. 

امام حسین7 فریاد زد: ای عموزادگان بر مرگ صبر کنید. به خدا قسم بعد از این روز 
هرگز ذلت و خواری نخواهید دید. 

عون بن عبداهلل بن جعفر طیار که مادرش عقیله زینب است شهید شد.
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و برادرش محمد که مادرش خوصاء بود. 

و عبد الرحمن بن عقیل بن ابیطالب.

و برادرش جعفر بن عقیل.

و محمد بن مسلم بن عقیل.

و به حسن مثنی پسر امام حسن7 هجده جراحت اصابت کرد و دست راستش قطع 
ولی شهید نشد. 

و ابوبکر بن امیرالمومنین7 که اسمش محمد بود به دست زجر بن بدر نخعی شهید 
شد. 

عبداهلل بن عقیل هم به میدان رفت و آنقدر شمشیر زد که بر اثر جراحت های زیاد از پا 
در آمد و به زمین خورد. عثمان بن خالد تمیمی آمد و سر عبداهلل را از تن جدا کرد. 

ابوبکر پسر امام حسن که اسمش عبداهلل اکبر و مادرش ام ولد که به او رمله می گفتند 
به میدان آمد و شهید شد. 

و بعد از او برادرش که از یک پدر و مادر یعنی قاسم، به میدان آمد در حالی که او پسری 
بود که به حد بلوغ نرسیده بود. وقتی که نظر امام حسین7 به او افتاد او را در آغوش گرفت 

و گریه کرد سپس به او اذن میدان داد: 

* حضرت زینب ، قاسم را می بوسید و سکینه دست به رکاب اسب او شد.

* مادر پریشان او نیز از خیمه بیرون آمد و گفت:

* پسرم ! کمر همت ببند و از یاری عمویت دریغ نکن.

* تو را برای چنین روزی تربیت کردم و آرزویم را نقش بر آب نکن.

* نیزه ی خود با رجزی که می خواند تکان می داد و به ما در خود گفت: من را از دعای 
خیرت فراموش مکن.



94  /  مقتـل الحسیـن7



95  /  مقتـل الحسیـن7

* ای مادر جان ! بدون اینکه به من بگوئی ، من آماده به میدان رفتن بودم.

* و برای حمایت از عموی بی پناهم توان خود را جمع کردم.

* ای مادرم ! تو و عمه ام زینب برای رفتن به میدان نبرد من را تشویق کنید.

* مادرم وصیتی برای تو دارم و خوب به آن گوش کن.

* اگر جوانی را دیدی ، جوانی من را بیاد آور.

* که من از همان آغاز جوانی ام ، از زندگی محروم شدم.

* و هر وقت آبی خوردی تشنگی من را بیاد آور.

به نبرد رفت و گویی که صورتش پاره ای از ماه بود، در دستش شمشیر و بر تن او 
پیراهن و ازار و به پای او نعلین. 

پیاده و شمشیر به دست شروع به جنگیدن کرد. ناگهان بند نعلین پای چپش قطع شد. 
پسر پیامبر اعظم عارش آمد که با پای برهنه در میدان باشد به همین خاطر ایستاد تا بند نعلین 

را ببندد. و از جمع وحشتی نداشت و توجهی به این هزاران فرد نداشت. 

و هنگامی که او در حال بستن بند بود عمرو بن سعد بن نفیل ازدی به او حمله کرد. 

حمید بن مسلم به عمرو گفت: از این پسربچه چه می خواهی؟ این گروه که دور او را 
احاطه کرده اند تو را کفایت نمی کنند.

 گفت: به خدا قسم! من به او حمله خواهم کرد. پس بتاخت و ناگهان با شمشیر بر سر 
آن شاهزاده زد که بروی افتاد. 

فریاد زد: ای عمو! و مادرش سراسیمه کنار در خیمه ایستاده و به او نگاه می کند. 

امام حسین7 چون شیر خشمگین آمد و با شمشیر ضربتی به عمرو زد و او دست خود 
را سپر قرار داد و دستش را از مرفق جدا کرد. 
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فریادی کشید که لشکریان شنیدند، سواران ابن سعد حمله کردند تا او را نجات دهند 
ولی او زیر سم اسبان پامال و هالک شد.

چون گرد و غبار فرو نشست حسین7 باالی سر آن شاهزاده که در حال جان دادن 
بود و پای بر زمین می سایید، ایستاده بود. 

امام حسین7 فرمود: دور باشند از رحمت خدا این قوم که تو را کشتند و در روز قیامت 
جد تو دشمن آنان باشد. 

سپس فرمود: به خدا سوگند، دشوار است بر عمویت که او را بخوانی و نتواند اجابت کند، 
و چون اجابت کند به تو سودی ندهد. به خدا قسم تنهایش بیشتر و یاری دهنده اش کمتر. 

* امام حسین گریه کنان ، ناله زد که قاسم ، ای کاش من فبل تو مرده بودم و شرمنده 
ی تو نمی شدم .

* عمو جان ، ای قاسم ! چرا شما در این لحظات سخت من را تنها می گذارید.

* ای قاسم! برایم از زخم هایت بگو و بگذار آنها را ببینم .

* اگر أجل آمانم بدهد تا ابد با دلی غم ناک و چشمی خونبار برای تو گریه می کنم.

آنگاه قاسم را برداشت و سینه او را به سینه خود چسبانیده و دو پای آن پسر به زمین 
کشیده می شد. او را در کنار علی اکبر و بقیه کشته ها قرار داد. 

* قاسم را در کنار کشته ها قرار داد و نزد جسم های خونین نشست و گریه کرد.

* وقتی که زنان صدای گریه ی امام را شنیدند ، مادر قاسم تکبیر کنان وارد خیمه شد.

ای پسرم ! ای تازه داماد! شهادت گوارای وجودت باد که تو را به جای گل با تیر و نیزه 
بدرقه کردند.

* حنای عروسیت ، خون سرت بود و تیرهایی که بر سرت خورده است تاج عروسیت 
است.

سپس امام حسین7 رو به آسمان نگاه کرد و عرض کرد: خداوندا! این گروه را نابود 
ساز و از آنها احدی باقی مگذار و هرگز آنها را نیامرز. 
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و  جعفر  عبداهلل،  برادرانش  به  اهلش شهید شدند  از  بسیاری  دید  حضرت عباس7 
عثمان که فرزندان امیرالمومنین7 از مادر او ام البنین بودند فرمود: ای برادران! جلو بیفتید 

و برای خدا و پیامبرش نصیحت کنید. 

و به عبداهلل که بزرگتر از عثمان و جعفر بود نگاه کرد و فرمود: ای برادر جلو بیفت تا تو 
را شهید ببینم و از تو راضی شوم. 

پیش روی اباالفضل جنگیدند تا اینکه هر سه شهید شدند. 

حضرت عباس نمی توانست بر ماندن صبر کند بعد از اینکه همه یاران و اهل بیتش 
کشته شدند و می بیند امام حسین7 دست خالی است و امیدی به یاری نداشت و گوش 

اباالفضل از گریه زنان و صدای العطش اطفال پر شده بود از برادرش اذن نبرد طلبید. 

امام حسین فرمود: ای برادر! تو پرچمدار منی. 

حضرت عباس7 عرض کرد: سینه ام تنگ شده و می خواهم از این جماعت منافقین 
خون خواهی کنم. 

امام حسین7 امر کرد که برای کودکان اندکی آب طلب کند. 

حضرت عباس7 به سوی لشکر حرکت نمود و آنها را نصیحت و موعظه و از غضب 
جبار بیم داد لکن اثر نکرد.

که  رسول خداست  دختر  فرزند  این حسین  سعد!  بن  عمر  ای  فرمود:  بلند  به صدای 
اصحاب و اهل بیت او را کشته اید و این ها عیال و اوالد او هستند که تشنه می باشند. به 
آنها آب دهید که قلب هایشان از تشنگی آتش گرفته است و می فرماید: مرا رها کنید به روم 

یا هند بروم، و حجاز و عراق را برای شما بگذارم. 
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شمر به صدای بلند فریاد کرد: ای پسر ابوتراب! اگر تمام روی زمین آب باشد و تحت 
نظر ما باشد قطره ای از آن به شما نمی دهیم تا در بیعت یزید داخل شوید. 

به ناچار به خدمت برادر برگشت تا آنچه شنیده بود به عرض برساند ولی صدای العطش 
اطفال را شنید. غیرت هاشمی اباالفضل جوشید سوار بر اسب خود شد مشک را برداشت به 

سمت فرات رفت.

چهار هزار نفر دور او را احاطه کرده و بدن شریفش را تیرباران نمودند. و توجهی به 
جمعیت آنان نمی کرد و زیادی آنان او را نمی هراساند. 

بر آنان حمله کرد و شمشیر می زد و کسی در روبروی او نمی ایستاد. 

لشکر را از فرات متفرق کرد. خود را به آب رساند کفی از آب برداشت تا آبی بیاشامد 
تشنگی حسین7 و آنهایی که با او بودند را به یاد آورد. آب را از کف بریخت و فرمود: 

* ای نقس ، بعد از حسین7به ذلت و خواری بیفتی و بعد از او نمی خواهم که زنده 
باشی.

* این حسین7 است که به سوی مرگ می رود و تو آب سرد می نوشی؟

* به خدا قسم این کار با دین و عقیده من سازگار نیست.



* چگونه آبی بنوشم که حسین و اهل بیت او همه تشنه اند.

* و گویا جگر زین العابدین از شدت تشنگی سوخته است و با این حال آب بر کامم 
همچون زهر است.
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* هرگز قبل از حسین قطره ای از این آب مواج نمی نوشم .

* گمان می کنم که طفل شیر خوار حسین از شدت تشنگی جان داده است.و یا شاید 
زنده است ولی عمر او کوتاه شده باشد.

 مشک را پر آب نمود و سوار بر اسب خود شد و متوجه خیمه ها شد. لشکر راه را بر او 
گرفت، آن حضرت بر آنها حمله کرد و خیلی ها را به هالکت رساند و آنها را از طریق متفرق 

کرد و می فرمود: 

منم عـــباس فــــرزند علـــّیم
جان فــــشـانی کنـــــم بهـر ولّیم    

نمی ترســـم ز دژخیمان بی دین
کــــه با نسـل نبی باری چه کردین    

ناگهان زید بن ورقا جحنی پشت نخلی کمین کرد، بیرون آمد و ضربتی بر دست راست 
آن بزرگوار زد و قطع کرد. شمشیر را به دست چپ داد و بر دشمنان حمله می کرد و می فرمود: 

* به خدا اگر دست راست مرا هم ببرید ، تا ابد از دین خود حمایت می کنم.
* و از امام راست و به حقی که زاده پیامبر پاک و امین است حمایت خواهم کرد.



حضرت عباس7 توجهی به دست راستش نمی کرد و تمام تالش او رساندن آب به 
اطفال و عیال حسین7 بود. 
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نخل  آن  کنار  از  عباس  حضرت  که  وقتی  کرد  کمین  نخلی  پشت  طفیل  بن  حکیم 
گذشت، حکیم از پشت نخل بیرون آمد و ضربتی بر دست چپ حضرت زد و آن را قطع کرد. 

حضرت عباس7 این رجز را خواند: 

* ای نفس ، از هجوم و حمله کفار نترس و به رحمت خداوند جبار شاد و خرسند باش.

* در جوار پیامبر بزرگوار ، سید ابرار ، احمد مختار با تمامی سادات و پاکان 

* این گروه اشرار دست چپم را بریدند . پروردگارا، ایشان را به آتش سوزان جهنم وارد 
کن.

تعداد زیادی به حضرت حمله کردند! و تیرها مانند باران به سمت او در آمدند. 

تیری بر مشک آب آمد خورد و آب به زمین ریخت. 

و تیر دیگر بر سینه اش رسید. و تیری بر چشم. 

و ملعونی آمد و با عمود آهنین بر سر حضرت زد و فرق مبارکش را شکافت. 

به زمین افتاد و فریاد نمود: یا اباعبداهلل خداحافظ. ای برادر من را دریاب. 

امام حسین7 خود را به او رسانید و برادر را دید که دو دستش قطع و تیری در چشم 
دارد. 

امام فرمود: اکنون کمرم شکست و رشته تدبیر و چاره من گسسته شد و دشمن زبان 
به سرزنش من گشود. 

* امام حسین7 از خیمه گاه به سمت نهر علقمه رفت و ناله کنان می گفت که ای 
برادرم کجا زمین خورده ای!

* ای نور چشمم،دنیا در دیدگانم تاریک شده و دیگر راهم را نمی بینم.

* ای برادرم از داغ دوریت کمرم شکست و غم اندوه دورم را گرفت.
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* دشمنان در فقدان تو ، من را تنها دیدند و کسی به داد من نرسید.

* ای برادرم! دستانت در کدامین سو افتاده اند ،پس علم ومشک آب تو کو .

* ای ابو فاضل! آیا روزی خواهد آمد که تو بر گردی و فرصت دیدن رویت را داشته 
باشم .

و وقتی که امام کنار اباالفضل بود ناگهان اباالفضل چشمانش را باز نمود و عرض کرد: 
آقای من می خواهی چه کنی؟ 

فرمود: می خواهم تو را به خیمه ها حمل کنم. 

* حسین برادرم ! من را در این مکان به حال خود وا بگذار .امام حسین علت خواسته 
ی عباس را از او طلبید.

* او در جواب گفت : چون به سکینه وعده ی آب داده ام و چشم به راه من است.

* عباس جان ! سکینه در انتظار تو ست چون که نمی داند تو نقش بر زمین شده ای .

* چه سر گذشت تلخی است که اینگونه تشنه لب زیر آفتاب سوزان جان بدهی.

و بعد از لحظاتی اباالفضل که در بالین امام حسین7بود جان به جان آفرین تسلیم 
کرد. 

امام حسین7 به خیمه ها برگشت در حالی که شکسته و محزون و گریان بود و با 
آستین اشک های خود را پاک می نمود. در آن حال لشکر در کنار خیمه آن حضرت ازدحام 

کرده بودند، پس ندا فرمود:



108  /  مقتـل الحسیـن7



109  /  مقتـل الحسیـن7

آیا فریادرسی هست که به فریاد ما برسد؟ آیا پناه دهنده ای هست که ما را پناه دهد؟ آیا 
طالب حقی است که ما را یاری کند؟ آیا کسی هست که از آتش جهنم بترسد و از ما دفاع کند؟ 

سکینه جلو آمد و از عمو سوال کرد . 

حضرت او را از کشته شدن عمو با خبر ساخت چون حضرت زینب شنید فریاد بر آورد: 

وای برادر! وای عباس! وای از هالکت ما بعد از تو! 

* حسین چرا تک و تنها به پیش ما آمدی ، پس علمدار کربال کجاست؟

* وقتی که امام حسین7صدای خواهرش زینب را شنید، اشکهایش جاری شدند.

* با چشمانی اشکبار به زینب گفت که پشت وپناه خود را از دست دادم.

* زینب جان ! کمرم با شهادت حامی خود شکست.

* زینبم ! علمدارم وبرادرم عباس را از دست دادم .

* و تنها و بی یاور ماندم و دشمنان با جرأت بیشتر به من حمله می کنند.

زنان گریه کردند و امام حسین7 با آنها گریه می کرد و می فرمود: وای بعد از تو ما 
هالک شدیم. 

وقتی که حضرت عباس7 به شهادت رسید، امام حسین نگاهی کرد ولی کسی را 
نمی بیند که به او کمک کند. 



110  /  مقتـل الحسیـن7



111  /  مقتـل الحسیـن7

نگاهی به اهل و یاران خود کرد و دید همه کشته شده اند و صدای ناله زنان بیوه را و 
داد بچه ها را شنید بلند صدا زد: 

آیا کسی هست که از حرم رسول خدا6 دفاع کند؟ 

آیا خداپرستی هست که درباره ما از خدا بترسد؟ 

آیا دادرسی هست که به امید پاداش خداوند به داد ما برسد؟ 

زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت را شنیدند صدای به گریه بلند کردند. 

حضرت امام سجاد7بپا خاست بر عصایی تکیه کرده و شمشیرش را می کشاند چون 
که مریض بودند و نمی توانستند حرکت بکنند. 

آل  نسل  از  زمین  نباید  که  چون  کن  حبس  را  او  زد:  صدا  کلثوم  ام  به  حسین  امام 
محمد6 خالی بماند پس ام کلثوم او را برگرداند. 

* برادرم حسین جان ! صدای استغاثه بلند کردی ولی همه ی یارانت شهید شده اند.

* من پدرم را از کجا وچگونه به فریاد تو برسانم.

* آیا بنی امیه به خون خواهی جنگ بدر و حنین با تو می جنگد.

* خون خواهی خودشان را از هفتاد و یک نفر گرفتند و همگی به سمت حسین حمله 
ور شدند.

سپس عیالش را امر به سکوت و با آنها وداع کرد. در حالی که لباده ای از پشم که رنگی 
تیره داشت و عمامه ای که بر آن نقش گل بود پوشید و برای آن، دو چیز مانند گیسو درست 
کرد، و پارچه بُردی که از آِن رسول خدا6 بود بر او پیچید و شمشیر را بر گردن انداخت. 

جامه ای کهنه که کسی به آن رغبت نکند را طلب کرد که آن را زیر لباس بپوشد، تا 
بعد از کشته شدن بدن او را برهنه نکنند، چون که او را می کشند و لباس هایش را می ربایند. 

برای او تّبان )شلوار کوچک یا کوتاه( آوردند اما امام آن را نپوشید چون که جامه کسی 
است که ذلت و خواری دامن گیرش شده. 
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و سپس  پوشید  هایشان  جامه  زیر  کرده،  پاره  پاره  و  طلبید  را  دیگر  کهنه  جامه  پس 
شلواری که مالیم بود طلبید و پاره کرد و پوشید و به این منظور پاره اش کرد که به غارت 

نبرند. 

پسر شیرخوار خود را خواست تا با او وداع کند، زینب و رباب، عبداهلل را آوردند. 

امام7 ، عبداهلل را در بغل گرفت و او را می بوسید و می فرمود: وای بر این قوم! آن 
روز که جّد تو محمد6 با ایشان خصومت کند. 

سپس او را به سمت لشکر آورد تا برای او آبی طلب کند. حرملة بن کاهل اسدی تیری 
به سوی آن کودک پرتاب کرد و او را در بغل پدرش ذبح کرد. 

امام حسین7 خون را با کف خود و به سوی آسمان پاشید ولی قطره ای از آن خون 
به زمین باز نگشت. 

* ای وای از آن روزی که طفل شیر خوار در آغوش پدرش جان دهد.

* کف دست خود را با خون گلوی طفل پر کرد و به آسمان پاشید ولی قطره ای از آن 
به زمین بازنگشت.

* به چهره و گردن بریده شده پسرش نگاهی کرد و اشک چشمانش جاری شد.

چه  تشنگی  حال  در  گلو  بریده شدن  که  وبگو   ! بگو  گلویت  تیر  از  برایم   ! پسرم   *
احساسی دارد.

سپس امام حسین7 فرمود: 

آنچه مصیبت وارده را بر من آسان می کند این است که خداوند می بیند. 
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خداوندا ! این فرزند من ، نزد تو کمتر از ناقه صالح نخواهد بود ، خداوندا ! اگر در این 
وقت مصلحت در یاری ما ندانستی ، ما را پاداشی بهتر از آن عنایت فرما. و از ظالمین انتقام ما 
را بگیر و آن چیزی که اآلن بر ما واقع شد. ثواب آن ذخیره شود برای بعد. خداوندا ! تو شاهد 

هستی بر قومی که شبیه ترین مردم به پیامبرت محمد6 را کشته اند. 

امام7 صدای کسی را شنید که می گوید: ای حسین او را ترک کن چون که در 
بهشت کسی هست که او را شیر بدهد.

 او به سمت خیمه زینب عقیله روانه شد و به سمت مادر عبداهلل نرفت چون که مادر 
تاب ندارد ببیند پسرش در مقابلش کشته شده است. 

حضرت زینب از خیمه بیرون آمد و به طفل نگاهی کرد. دید که رگ های گردنش بریده 
شده اند و تیر در گلویش باقی و خون بر سینه اش جاری. 

* برادرم !طفل را بپوشان چون که چشم دیدن او را ندارم.
* می ترسیدم که از تشنگی بمیرد او را به پیش تو آوردم ولی با سری بریده آن را 

برگرداندی.
* و از آن چیزی که می ترسیدم به سرم آمد.

امام حسین7 از اسب پیاده شد. با غالف شمشیر زمین را گود و بدن آغشته به خون 
را دفن کرد. و نماز بر او خواند. و گفته می شود که او را در بین کشته شدگان گذاشت. 

  حضرت امام حسین7 به طرف میدان حرکت نمود در حالی که شمشیر در دست 
داشت. و دل از دنیا بریده و دشمنان را برای نبرد طلبید. هر که در برابر آن می آمد به جهنم 

می فرستاد. و بسیاری را کشت.

 سپس به سمت راست لشکر حمله کرد و می فرمود: 

مرا عار آید از این زندگی                                       که ساالر باشم کنم بندگی
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به سمت چپ لشکر حمله کرد و فرمود: 

* من حسین فرزند علی هستم که سوگند یاد کرده ام تسلیم نشوم.

* از خاندان پدرم حمایت ، و از دین پیامبر خدا پیروی می کنم.

عبداهلل بن عمار بن یغوث گفت : من هرگز شکسته بالی که فرزندان . خاندان و یارانش 
کشته شده باشند مثل حسین7 ندیدم که دلدارتر و پا برجاست و ثوابی بهتر از آن نبود.                 

واگر به مردان حمله می کرد همه متفرق می شدند و کسی در مقابلش نمی ایستاد. 

عمر ابن سعد به سپاهیان بانگ زد و گفت : این فرزند انزع بطین )علی بن ابی طالب( 
است. این پسر آن کسی است که شجاعان عرب را به خاک هالکت افکند. همگی از هر جانب 

به او حمله کنید. 

چهار هزار تیر به سمت امام آمد و دشمنان بین او و خیمه ها حائل شدند. 

آن حضرت فریاد زد: ای پیروان خاندان ابی سفیان! اگر دین ندارید و از قیامت نمی 
ترسید ، الاقل در دنیای خود آزاد مرد باشید. اگر به گمان خود عرب هستید به شئون نژادی 

خود بازگردید. 

شمر صدا زد: ای پسر فاطمه ! چه می گویی؟ 

این  ندارند  گناهی  میان  این  در  زنان  کنم  می  شما جنگ  با  من  فرمود:  آن حضرت 
سرکشان را منع کن که تا من زنده ام متعرض حرم من نشوند. 

* حرم را رها کنید وسراغ من بیائید و اینک زمان شهادت من نزدیک شده و آثار و 
عالئم آن پدیدار گشته.
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شمر گفت : پیشنهادت را می پذیرم . امام به لشکر حمله کرد ولی باز هم کشتار شدت 
یافت ولی امام سخت تشنه شد. بر عمرو بن حجاج که با چهار هزار نفر بر شریعه فرات نگهبان 
بودند حمله کرد و صفوف لشکر را شکافت و وارد نهر فرات شد چون اسب از زیادی تشنگی 

سر به آب گذاشت. 

امام حسین7 فرمود : تو تشنه ای و من هم تشنه ام . آب نمی نوشم تا تو بیاشامی . 

  انگار که اسب سخن امام را فهمید سر برداشت. 

وقتی که امام حسین7 دست دراز کرد که بیاشامد ،مردی فریاد زد : تو آب می نوشی 
و لشکر هتک حرمت تو می کند . 

آب را نخورد و ریخت به سمت خیمه رفت. 

* به سمت خیمه گاه برگشت وبه آنها گفت که برای وداع آخر آماده شوید.

* زنان حرم گرداگرد امام را گرفتند وبا دلی سوزان خودشان را بر امام انداختند.

* زینب بیا که این وداع ، وداع آخرم است.

* چون که تا دقایقی دیگر همه ی زنان من را بر زمین کشته خواهند دید.

بار دیگر عیال خود را وداع نمود و ایشان را به صبر امر فرمود و گفت : آماده مصیبت و 
بال گردید و بدانید که خداوند متعال حافظ و حامی شماست . و شما را از شر دشمنان نجات 
می دهد ، و عاقبت کارتان را به خیر می گرداند ، و دشمنان شما را به انواع عذاب ها ، عذاب 

می دهد. 
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و شما را به عوض این بالها به انواع نعمت ها و کرامت ها عطا می دهد. مبادا دست 
از شکیبایی بردارید و کالمی بر زبان جاری کنید که موجب کم شدن ثواب و قدر و منزلت 

شما گردد. 

امام حسین7 نگاهی به دخترش سکینه کرد. دید که دورتر از زنان گریه کنان و ناله 
زنان ایستاده پیش او رفت و به او صبر و تسلی داد. 

* عزیز من این آخرین دیدار من با شماست، وعده ي مالقات من و شما کنار حوض 
کوثر. 

* عزیزم گریه براي من را ترک کن و خود را براي اسیري آماده بنما، هم اکنون صبر و 
شکیبائي پیشه گیر که گریه ها بعد از این خواهد بود. 

* آنگاه که بدنم را روي خاک ببیني در حالیکه قطعه قطعه شده و خون از رگهاي بدنم 
بیرون مي ریزد.

  

*پدرم همه ی ما را با خود به میدان ببر تا جان را فدای تو کنیم.

*ای بابا می خواهی به سفر بروی که بگویم چند روزی دیگر خواهی آمد و منتظر باشم.

* آیا این رفتن تو، برگشتی دارد یا نه؟

* و اگر این رفتن تو برگشتی ندارد من را هم با ببر.

عمر سعد گفت : وای بر شما ! مادامی که مشغول خود و حرمش می باشد بر او هجوم 
آورید به خدا اگر خود را برای مقابله با شما فارغ کند میمنه از میسره سپاه شما معلوم نشود. 

پس لشکر بر آن حضرت حمله نموده او را تیر باران کردند . به طوری که تیرها از بین 
طناب های خیام پشت سر هم می آمد. و تیر به لباس زنان می خورد وحشت و ترس همه 
را فرا گرفت فریاد می زدند و داخل خیمه ها می شدند . و به حضرت حسین ) ع ( نگاه می 

کردند که آن جناب چه می کند. 
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آن بزرگوار چون شیر غضبناک به آنها حمله کرد و به هیچ کس برخورد نمی کرد مگر 
اینکه با شمشیرش او را می شکافت. و از هر طرف تیر به حضرتش می رسید که او با سینه 

و گلوی خود آنها را می گرفت 

روی به مرکز خویش می نمود و بسیار می فرمود: ال حول و ال قوه و اال باهلل العلی 
العظیم . در این حال آب طلب نمود. 

شمر گفت : آب را نخواهی نوشید تا وارد آتش بشوی. 

و مردی ندا کرد : ای حسین ! آیا آب فرات را می بینی که همانند شکم ماهی موج می 
زند ، از آن نخواهی نوشید تا از تشنگی بمیری . 

امام حسین7 فرمود : خدایا ! او را تشنه بمیران. 

) پس از آن ماجرا ( آن ملعون آب می طلبید ، به او آب می دادند آنقدر می خورد که از 
دهانش بیرون می آمد چنین بود تا تشنه مرد. 

ابو الحتوف جعفی تیری به امام7 افکند که در پیشانی آن حضرت نشست ، امام7 
آن را بیرون آورد و خون بر صورت مبارکش جاری شد و فرمود : خدایا ! تو می بینی که من 
از دست این بندگان سرکش چه می کنم ؟ بار الها ! شمارشان را اندک ، کن و ایشان را با 

درماندگی ، بمیران و بر روی زمین کسی از آنان مگذار و هرگزشان نیامرز.

 و با صدای بلند فریاد زد : ای امت نکوهیده ! چه بد جانشینی برای محمد6 در 
ندارید که  بنده خدایی هراس  از کشتن هیچ   ، از من  بدانید که شما پس   ! بودید  خاندانش 
چون مرا کشتید ، کشتن هر کس دیگر بر شما آسان خواهد بود : به خدا سوگند من امیدوارم 
پروردگار در برابر خواری شما ، مرا به خلعت شهادت اکرام فرماید و از جایی که نفهمید انتقام 

مرا از شما بگیرد. 

حصین گفت : ای فرزند فاطمه3 ! خدا چگونه از ما انتقام کشد ؟! 

امام فرمود : سختی در میانتان افکند و خونهایتان را بریزد و عذاب دردناک بر شما ببارد. 
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به  را  سنگی  کند. شخصی  استراحت  اندکی  تا  ایستاد  نداشت.  جنگیدن  طاقت  دیگر 
پیشانی مبارکش پرتاب کرد خون بر صورت حضرت جاری شد . دامنش را گرفت تا خون از 

چشمهایش پاک کند. 

به ناگاه شخصی تیر تیز سه شعبه پرتاب کرد و بر قلب او نشست. 

* امام حسین7لحظه ای ایستاد تا نفسی تازه کند.

* در این حین دشمنان با سنگ به پیشانی آن حضرت زدند و خون آن پیشانی فوران 
کرد.

  

* پیراهن خود را باال آورد تا خون پیشانی خود را پاک کند.

* اما دشمنانش با تیر سه شعبه مسمومی سینه او را مورد هدف قرار دادند.

حضرت فرمود : بسم اهلل و باهلل و علی مله رسول اهلل.

سر به آسمان برداشت و عرض کرد : بار الها ! تو می دانی که اینان کسی را می کشند 
که بر روی زمین فرزند دختر پیغمبری بجز من نیست. 

سپس تیر را گرفت و از پشت سر بیرون کشید. خون همچون آب از ناودان فرو ریخت 
. حضرت دست خود را از آن خون پر کرد و به جانب آسمان پاشید و فرمود: 

آنچه مصیبت وارده را بر من آسان می کند این است که خداوند می بیند . و از آن خون 
قطره ای به زمین برنگشت.

 آنگاه کف دیگری گرفت و وقتی که پر شد به سر و صورت و محاسن شریف خود 
مالید و فرمود: با خضاب خون خود، جدم رسول خدا6 را دیدار خواهم کرد. و می گویم 

پدر بزرگ ! فالن و فالن مرا کشتند. 

خونی که از امام خارج شد یارای جنگیدن برای او نگذاشت. بر زمین نشست و به سختی 
گردن بلند می کرد.
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تا اینکه مالک بن نسر آمد ناسزا گفت ، و با شمشیر آن چنان بر سر حضرت زد که 
کالهی که بر سر داشت پر از خون شد. 

امام حسین7 فرمود : با دستت نخوری و نیاشامی و خدا تو را با ظالمان محشور کند! 
سپس کاله را کنار افکند و کاله خود دیگری بر سر نهاد و عمامه بر آن بست. 

هانی بن بیت حضری می گوید : من یکی از ده نفری بودم که وقتی حسین7 به 
زمین افتاد آنجا ایستاده بودم. در آن هنگام به بچه ای از خاندان را حسین دیدم که پیراهن و 
ازار پوشیده بود و دو ُدر بر گوشهایش داشت و عمودی از آن خیمه ها در دست داشت. ترسیده 
بود و به راست و چپ نگاه می کند. مردی به سوی او دوید تا اینکه نزدیک او رسید و از باالی 

اسب خم شد و با شمشیر او را زد و به قتل رساند. 

و این بچه محمد بن ابی سعید بن عقیل بن ابی طالب بود که مادرش ترسان به او 
نگاه می کرد. 

سپس آنها لحظه ای درنگ کردند و دوباره به سمت امام حسین7 برگشتند و او را 
احاطه کردند در حالی که او بر زمین نشسته بود و نمی توانست برخیزد. 

عبداهلل پسر امام حسن7 که یازده سال داشت نگاهی به عمویش کرد ، دشمن دور 
او را گرفت آنها را شکافت به سمت عمو رفت. 

حضرت زینب3 می خواست تا از رفتنش جلوگیری کند ولی از دست او فرار کرد و 
خود را به عمویش رساند ، در این هنگام بحر بن کعب نزدیک شد که شمشیر بر حضرت بزند. 

آن کودک گفت : ای فرزند زن ناپاک ! عموی مرا می زنی ؟! آن ملعون شمشیر را فرو 
آورد . آن کودک دست خود را جلو شمشیر آورد و سپر کرد ، آن شمشیر دست او را جدا کرد 

و دست به پوست آویزان شد. 

کودک صدا زد: عمو جان! و در بالین امام حسین افتاد امام او را به سینه چسبانید. 
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و فرمود : فرزند برادر ! بر آنچه به تو رسید صبر کن ، و آن را به نیکی بشمار که خداوند 
تو را به پدران شایسته ات ملحق نماید. 

سپس دست به سوی آسمان بلند کرد و عرض کرد : بار خدایا ! اگر این مردم را تا این 
زمان بهره زندگی داده ای ،دیگر ایشان را متفرق نما ، و گروههایی پراکنده قرار ده ، و هرگز 
فرمانروایی را از آنان خشنود منما ، زیرا که اینان ما را خواندند که یاری کنند ، ولی به دشمنی 

ما برخاسته و ما را کشتند. 

حرمله بن کاهل تیری انداخت و گلوی پسر را که در آغوش عمویش بود برید. 

امام حسین7 آغشته به خون به زمین افتاده ماند و اگر می خواستند که او را بکشند 
این کار را انجام می دانند ولی هر طایفه ای این کار را به دیگری واگذار می کرد و کرامت 

داشتند که این کار را انجام دهند. 

شمر فریاد زد : برای چه ایستاده اید ؟ مگر نبینید که این مرد با تیرها و نیزه از پا در 
آمده به او حمله کنید. 

پس به او حمله کردند ، زرعه بن شریک ضربتی به شانه چپ آن بزرگوار زد. 

حصین تیری را به گلوی حضرت پرتاب کرد. 

دیگری ضربتی به شانه حضرت زد. 

سنان بن انس نیزه به استخوان ترقوه حضرت فرو برد و سپس نیزه را بیرون کشید و 
بر استخوان های سینه کوبید. 

آنگاه آن ملعون تیری رها کرد که بر گلوی آن جناب نشست. 

صالح بن وهب با نیزه به پهلوی او زد. 

هالل بن نافع می گوید : کنار حسین7 ایستاده بودم و او در حال جان دادن بود ، به 
خدا قسم ! هرگز کشته آغشته به خونی را زیباتر و نورانی تر از او ندیدم ، آن چنان مات نور 

آن صورت بودم که مرا از اندیشه کشتن وی باز داشت. 



130  /  مقتـل الحسیـن7



131  /  مقتـل الحسیـن7

پس آن مظلوم در این حال شربتی از آب طلبید ولی آن ها ممانعت کردند. 

و مردی به حضرت7 گفت : آب را نمی نوشی تا اینکه وارد جهنم بشوی و از آب 
جوشان آن بنوشی . 

امام7 فرمود : من وارد دوزخ بشوم ؟! بلکه بر جّدم رسول خدا6 وارد می شوم 
و در خانه او در منزلت صدق نزد خداوند مقتدر جای می گیرم و از رفتار ظالمانه شما با من 
به او شکوه برم. پس همه بر آشفتند انگار که خداوند در قلب های آنان از رحمت چیزی قرار 

نگذاشته است. 

و آن هنگام که ضعف شدیدی کرد رو به آسمان عرض کرد : ای خدای بلند مرتبه و 
واال مقام ، غضبت بر ستمگران بسیار شدید است ، ای بی نیاز از همه مخلوقات ، در کبریا 
و عظمت فراگیر ، به آنچه خواهی توانایی ، رحمتت نزدیک است ، وعده تو راست ، نعمت 
هایت بی دریغ ، ابتالء و امتحانت همه نیک ، هنگامیکه بندگانت تو را می خوانند نزدیکی ، 
بر تمامی آفریده هایت احاطه داری ، ای پذیرنده توبه کنندگان ، بر هر آنچه خواهی یابنده و 
توانایی ، چون شکر تو را گویند سپاسگزاری ، در نزد ذکر کنندگانت مذکوری ، تو را می خوانم 
که نیازمند توام ، از سر نیاز سوی تو می آیم ، ای فریاد رسم پناهم ده که ترسانم گریانم و 

دردمند و از تو یاری می طلبم و ناتوانم ، و به تو توکل می کنم و تو کفایت کننده ای. 

پروردگارا بین ما و قوم ما حکم بفرما که آنان از راه فریب وارد شدند وما را ترک کرده 
و به ما نیرنگ زدند و در حالیکه ما خاندان پیامبر فرزندان حبیب تو محمد هستیم که او را به 
رسالت  برگزیدی و بر وحی خود  امین دانستی پس در کار ما ، گشایش و رهایی قرار ده ، ای 

مهربان ترین مهربانان. 

پروردگارا ! بر قضای تو صبر می کنم ، خدایی جز تو نیست ، ای فریاد رس پناه جویان 
! برای من پروردگاری و معبودی جز تو نیست ، بر حکم تو شکیبایم ، ای فریاد رس کسی 
که فریاد رسی ندارد ! و ای همیشگی که پایان و غایتی ندارد ! ای زنده کننده مردگان ! ای 

خدایی که جان موجودات و سزای آنان به دست توست ! 
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میان من و این گروه حکم فرمای که تو بهترین حکم کنندگانی. 

اسب شروع به دور زدن حول امام7 کرد و موی پیشانی را به خون او آغشته می کرد. 

ابن سعد به لشکریان گفت : این اسب را بگیرید چون که از بهترین اسب های رسول 
اهلل است. 

سواران دور او را گرفتند ، شروع به لگد زدن کرد و چهل مرد و ده اسب را کشت. 

ابن سعد گفت : از او دست بردارید ببینیم چه می کند . چون کنار رفتند ، به سمت امام 
حسین7 رفت یال خود را به خون امام آغشته کرد و او را می بوئید و شیهه های بلندی 

می کشید. 

امام باقر7 می فرماید که این اسب این جمله را می گفت : 

فریاد ! فریاد ! از امتی که پسر دختر پیامبرشان را کشتند و با آن شیهه به سمت خیمه 
ها رفت و زبان حال زینب: 

چرا به سینه ات شده نفس شراره ذوالجناح      

  از آسمان دیده ات چکد ستاره دو الجناح

ز ناله کردی آتش چگونه صیحه می کنی 

 که لحظه لحظه می کشی مرا هماره دولجناح

فتاده در دلم شرر مرا به قتلگه ببر       

         که بوسه ای زنم بر آن گلوی پاره ذوالجناح

  

و همین که بانوان حرم ، اسب را خالی رسیده دیدند 

و زینش را واژگون یافتند 

از خیمه ها بیرون آمدند 

در حالی که سیلی بر صورت هایشان می زدند. 
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و ناله و فریاد کنان تو را می خوانند 

آنان بعد از عمری عّزت ، به ذلّت و خواری گرفتار شده بودند 

و به سوی قتلگاه حسین می شتافتند. 

* زنان اطراف اسب را گرفتند یکي از کثرت عالقه اسب را در بغل مي گرفت و دیگري 
با چادر خود بر اسب سایه مي افکند که خسته و تشنه است.

* و سومي صورت خود را با خون کاکل اسب رنگین مي کرد، یکي قربان صدقه اسب 
مي رفت و دیگري اسب را مي بوسید.

* و یکي از ترس دشمن در کنار اسب پناه مي گرفت، دیگري از کثرت مصیبت خود را 
گم کرده و نمي دانست چه کند .

ام کلثوم )زینب کبری( ندا داد: وا محمداه ، وا ابتاه ، وا علّیاه ، وا جعفراه ، وا حمزتاه ، 
این حسین است در صحرای بی آب و علف و در کربال افکنده شده. 

سپس ندا داد : ای کاش آسمان بر زمین می چسبید و ای کاش کوهها به زمین روان 
خراب شوند. 

به سمت امام حسین7 حرکت کرد . و عمر بن سعد در بین جمعیتی از یارانش به امام 
نزدیک شدند. در حالی که امام حسین7 نزدیک به مردن رسیده بود. 

زینب فریاد زد: اهای عمر! آیا اباعبداهلل را می کشند و تو نظاره می کنی؟ 

صورت خود را از آن بانو برگردانید در حالی که اشک به ریش نحسش جاری شد. 

حضرت زینب فریاد زد : وای بر شما! آیا در میان شما مسلمانی نیست! 

کسی پاسخش را نداد. 

ولی عمر بن سعد جوابش را داد موقعی که به لشکریان فریاد زد: 
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فرود آرید و او را راحت کنید. 

شمر با سرعت به سوی امام حسین رفت. 

لگدی بر او زد. 

بر سینه اش نشست .

ریش مقدس امام را در دست گرفت. 

و با شمشیر دوازده ضربه به امام زد. 

و سر مقدس امام حسین7 را برید . 

وا اماماه ، وا سیداء

وا ذبیحاه ، وا عطشاناه ، وا حسیناه . 

* ای شمر او را رها کن آیا او را ندید که این همه زخم بر پیکر او است.

* برادر خویش را می دید که رمقی در بدن نداشت و چشمانش را باز و بسته می کرد.

* ای ظالم اندکی به برادرم حسین مهلت بده تا برای برادرم سایه ای از شدت گرما 
درست کنم و از مرگ اندکی مهلت طلبم.

* مگر نمی دانی که او ریحانه رسول خدا و عزیز زهرا است مهلتی بده و او را به حال 
خود وا گذار تا به راحتی جان دهد.

  

* حضرت زینب ناله زد که ای آل عدنان به فریاد حسین برسید که تشنه سر بریده 
نشود.

* شمر با تازیانه آن را از کنار جسم برادرش دور می کرد و می گفت: بر می خیزی یا 
تو را در کنار برادرت سر ببرم.

  

* زینب را کنار زد، شمشیرش را در آورد ، بر سینه حسین نشست و سر امام را برید.
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* در آن هنگام که سر امام را برید آسمان تیره و تار شد.

  

دشمن دست به غارت امام زدند: 

اسحاق ابن حویه پیراهن حضرت را برد. 

اخنس ابن مرثد بن علقمه حضرمی عمامه آن جناب را برد 

اسود ابن خالد نعلین حضرت را برد 

شمشیر را جمیع ابن خلق اودی برد. 

بجدل انگشتر را در انگشت حضرت دید که بر روی آن خون بود . انگشت را قطع کرد 
و انگشتر را برد. 

قیس ابن اشعث قطیفه ) پارچه یا فرش مخملی ( امام7 را برد و بر آن می نشست 
و به همین خاطر به او قیس قطیفه می گفتند. 

جعونه بان حویه حضرمی پیراهن کهنه را برد. 

رحیل ابن خیثمه جعفی ، هانی بن شبیب حضرمی و جریر بن مسعود حضرمی ، کمان 
وسائل جنگی امام را بردند. 

مردی از این جماعت بند شلوار امام7 که قیمتی بود ، را دید این پس از آن بود که 
مردم غارتش کرده بودند . 

می گوید: می خواستم آن بعد را بگشایم که دست راست خود را باال آورد و روی آن 
گذاشت . نتوانستم آن را بردارم آن دست را بریدم. 
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بعد دست چپ را بر روی آن گذاشت . و نتوانستم آن را بردارم و دست چپ را هم قطع 
کردم. 

می خواستم شلوارش را در آورم . 

صدای زلزله ای شنیدم ترسیدم و رها کردم . وغش کردم در خواب پیامبر6 علی، 
فاطمه و حسن :را دیدم. 

و فاطمه3 می گفت : 

پسرم ! خدا بکشدشان که تو را کشتند. 

امام حسین3 به او گفت : 

دستم را این خفته ) به من اشاره کرد ( قطع کرد. 

حضرت فاطمه3 بر من نفرین کرد و گفت: 

خدا دستها و پاهایت را قطع کند و چشمت را کور سازد و به دوزخت افکند. 

از خواب بیدار شدم دیدم که چیزی را نمی بینم دستها و پاهایم هم از کار افتاد از نفرین 
او جز دوزخ نمانده است. 
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فصل دوم

مسیر اسارت

روز اربعین

سید این طاووس می فرماید : 

دشمن برای به قارت بردن خیمه های آل پیغمبر و نور چشم زهرای بتول از همدیگر 
پیشی می گرفتند و دختران و حرم رسول خدا از خیمه ها خارج شدند و در گریه کردن همدیگر 

را یاری می کردند و در فراق حامیان و یاران )برکشتگان خود( ناله سر می دادند. 
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حمید ابن مسلم گفت : زنی را دیدم از طایفه بنی بکر بن وائل که همراه همسرش با 
اصحاب عمر ابن سعد بود ، وقتی که این زن حمله دشمن را به زنان و خیمه های امام حسین 

و به غارت بردن آنها را مشاهده کرد شمشیری برداشت و به سمت خیمه آمد و گفت : 

ای آل بکر ابن وائل آیا دختران رسول خدا به غارت می روند ؟ ال ُحکَم اال هلل !! برای 
خون خواهی رسول خدا قیام کنید . پس همسرش و او را به کاروان برگرداند. 

سپس زنان را از خیمه بیرون کردند و آتش به خیمه ها زدند، زنان حرم سر برهنه و 
جامه به یغما رفته و پا برهنه و شیون کنان خارج شدند1.

راوی می گوید: سپس عمر ابن سعد در روز عاشورا سر امام حسین ) ع ( را به دست 
خولی یزید اصبحی و حمید ابن مسلم ازدی سپرد تا آن را به نزد عبیداهلل ابن زیاد ببرند. 

و دستور داد که بقیه سرهای اصحاب و اهل بیت امام از تن جدا کنند و سرها را به 
دست شمر ابن زی الجوشن و قیس ابن اشعث و عمرو ابن الحجاج سپرد تا به کوفه برسانند. 

و روایت شده که سرهای اصحاب امام حسین و هفتاد و هشت سر بودند که قبائل آنها 
را به بین خود تقسیم کردند تا بوسیله آنها نزد ابن زیاد و زید جایگاه و منزلتی پیدا کنند!!! 

پس قبیله کنده سینزده سر بردند که رئیس آنها قیس ابن اشعث بود. 

و قبیله هوازن دوازده سر بردند که رئیس آنها شمر ابن ذی الجوشن بود. 

و قبیله تمیم هفده سرد. 

1. منظور این نیست که به کلی از حجاب منع شدند، بلکه از حجاب مطلوب آن مخّدرات جلوگیری شده است. زیرا آنها تا 
این اندازه مأمور به صبر و تحمل نبودند و اگر چنین وضعی پیش می آمد آنان از قدرت الهی استفاده می کردند.)به نقل از 

کتاب سحاب رحمت/عباس اسماعیلی یزدی ص 621( 
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و قبیله بنی اسد هفده سر. 

و قبیله مذحج هفت سر. 

و بقیه مردم سینزده سر را بردند. 

سپس ابن سعد ) در روز یازدهم محرم ( هر کس از خانواده امام حسین تخلف کرد 
با او با بدترین حالت رفتار کرد. آنان را بر مشتران بدون مهمل سوار کردند و در شدیدترین 
مصیبت و غم طوری به آنها آب دادند که انگار اسیران ترک و یا روم هستند در حالی که آنها 

باقی مانده پیامبران بودند. 

به دشمن گفتند : شما را به خدا ما را از قلتگاه حضرت حسین عبور دهید. 

* پس آنها را از سمت قتلگاه عبور دادند. و وقتی که زنان کشته گان  را دیدند ناله 
کنان بر صورت زدند. 

* زنان را از کنار کشتکانی که در روی زمین دراز کشیده بودند و در خاک غلطیده و 
پهلوی آنان آسیب دیده بود عبور دادند. 

* و وقتی که زینب جسم حسین را بر خاک دید که با خون گردن و گوشت خود رنگین 
شده . 

* جامه صبر را انداخت و خود را بر جسم حسین مانند کوهی که متالشی شده افکند. 

* ای حسین ای سیاهی چشمم ای برادرم ، ای آرزویم و ای صاحب گیسوان بلند. 
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* ای نور چشمانم تو را به خدا می سپارم زیرا می خواهد مرا از کنار تو ببرند. 

*زجر و خوله ازمن مراقبت می کنند وبرادرانم را صدا زدم ولی کسی به فریاد من نرسید. 

* ای اهل غیرت چرا جواب من را نمی دهید و مرا از دست دشمنان خالص کنید. 

راوی می گوید : به خدا قسم که زینب دختر علی را فراموش نمی کنم که برادرش 
حسین را صدا می زد و با صدایی محزون و قلبی پر غم ناله می زد : 

یا محمداه ! فرشته های آسمان بر تو صلوات فرستاد. 

این حسین توست که در خون غوطه ور است ، اعضای بدنش قطعه قطعه شده ، عمامه 
و لباسش دزدیده شده و دخترانت اسیر شدند. 

به خدا شکایت می کنم و به محمد مصطفی ، و به علی مرتضی و به فاطمه زهرا و به 
حمزه سید الشهداء شکایت می کنم. 

یا محمداه ! این حسین توست که در صحرا سرش از قفا بریده شده . 

پدرم به فدای آنکه خیمه گاهش را در روز دوشنبه غارت کردند 

پدرم به قربان آنکه طناب های خیمه اش بریده شده و خیمه گاهش فرو نشست . 

پدرم به فدای آنکه نه به سفری رفت که امید بازگشت در آن باشد و نه زخمی برداشت 
که مرهم پذیر باشد. 

به خدا قسم هر دشمن و دوستی را گریاند. 

سپس سکینه دختر حسین از عمه اش زینب پرسید : با چه کسی صحبت می کنی ؟ 

جواب داد : با پدرت حسین صحبت می کنم . 

پس سکینه از باالی محمل خودش را بر جسد پدرش انداخت و جسم پدرش را در 
آغوش گرفت. 

* ای پدرم به خدا قسم سخت است که من از بچگی یتیم بشوم.
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* و بعد از تو ناله ها بلند می شود و مانند این است که پدر خیمه ای است . 

* و سایه ای که بر سر دختران و حریمش سایه افکنده است.

 پس همه ی دشمنان را به گریه انداخت.

پس عمر ابن سعد گفت : او را از جسد پدرش جدا کنید و عده ای از اعراب دور حضرت 
سکینه جمع شدند و آن را از جسد پدرش کشیدند پس بلند شد در حالی که اشکهایش جاری 

بود و به گمانم اینگونه می فرمود : 

* ای پدر آیا با رضایت توست یا به اجبار دشمن مرا از بین دستهایت جدا می کند. 

* ناله می زنم و به تو نگاه می کنم ، و می دانم که غیرتت اجازه نمی دهد . تو معذور 
هستی زیرا رگ گردنت بریده شده است. 

و هنگامی که عمر ابن سعد  از کربال خارج شد ، عده ای از طایفه ی بنی اسد آمدند و بر 
جسم های پاک و مطهر نماز خواندند و به همان حالتی که آالن می بینید آنها را دفن کردند. 

و ابن سعد با اسیرانی که به آنها اشاره کردیم روانه شد. 

پس هنگامی که نزدیک کوفه شدند ، مردم کوفه برای مشاهده ی آنها جمع شدند. زنی 
از کوفیان از باالی پشت بام گفت : شما از کدام اسیران هستید ؟ 

دختران علی به او جواب دادند : ما اسیران خاندان محمدیم6. زن کوفی از پشت 
بام پایین آمد و برای آنها چادر و دامن و مقنعه جمع کرد و به آنها داد. 

و راهها در مقابل اهل بیت تنگ شد و همه ی اهل کوفه شروع به ناله و گریه کردند . 
و به گمانم عقیله ی بنی هاشم3 چنین فرمود : 

* مردم را چه شده است که به ما چشم چرانی می کنند ، کورباد آن چشمی که چشم 
چرانی می کند.

* و در اشتباه است کسی که بگوید ولی ما غایب است در حالی که سرش روی نیزه 
به ما نگاه می کند. 
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امام علی ابن الحسین فرمودند : برای ما نوحه و گریه می کنید ؛ پس چه کسی ما را 
به قتل رساند؟!

بشیر ابن ُخزیم اسدی گفت : 

آن روز زینب دختر علی توجه مرا به خود جلب کرد،زنی را که سرا پا شرم وحیا باشد ازاو 
سخنران تر ندیده بودم،که گویی سخن گفتن را از زبان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرا 
گرفته بود،و با دستش به مردم اشاره کرد و گفت : ساکت شوید ، نفس ها در سینه هاحبس 

شد و حتی  زنگ ها که برگردن مرکب ها بود صدا ندادند ، سپس فرمود : 

ستایش مخصوص خداست و درود بر پدرم محمد و خاندان پاک و برگزیده او باد. 

اما بعد: ای مردم کوفه ! ای نیرنگ بازان و بی وفایان ! به حال ما گریه می کنید ؟ 
اشکتان خشک مباد و ناله شما فرو ننشیند مثل شما مثل آن زنی است که رشته های خود را 
پس از تابیدن محکم ، باز می کرد که عهد و قسم های استوار و محکم خود را برای فریب 

یکدیگر و فساد به کار بردید. 

چه فضیلتی در شما هست ؟ بجز الف و گزاف و آلودگی و سینه های پر کینه ، به ظاهر 
همچون کنیزان تملق گو ، و به باطن همچون دشمنان سخن چین ، یا مانند سبزی هایی 

هستید که بر منجالب ها روییده ، و یا نقره ای ) گچی ( که با آن قبر مرده را بیارایند. 

بدانید که برای آخرت خویش کردار زشتی از پیش فرستادید که به خشم خداوند گرفتار 
و در عذاب جاوید خواهید ماند. 

آیا گریه می کنید ؟ و فریاد می کشید ؟ آری به خدا پس زیاد گریه کنید و کمتر بخندید 
که دامن خویش را به عار و ننگی آلوده نموده اید که هرگز شست و شویش نتوانید کرد. چگونه 
می توانید خون پسر خاتم نبوت و معدن رسالت را شست ! خون سرور جوانان اهل بهشت و 

پناه نیکان و مامن پیش آمدهای ناگوار و جایگاه نور حجت و بزرگ سنت شما. 
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بدانید که گناه زشتی را مرتکب شدید پس ، از رحمت خدا دور باشید ، و نابود شوید که 
کوشش ها به هدر رفت و دست های شما از کار بریده شد ، و در معامله خود زیان کردید ، و 

به خشم خدا گرفتار شدید ، و سکه خواری و بدبختی به نام شما زده شد. 

وای بر شما ای مردم کوفه : 

آیا می دانید چه جگری از رسول خدا 6 را خون کردید ؟! 

و چه خونی از او ریختید ؟ 

و چه پرده نشینی را از حرمش بیرون کشیدید ؟ 

و چه حرمتی از او هتک کردید ؟ 

عروس عملّیات شما کچل ، گردن دراز ، زشت و بد نما، دندان گرازی ، احمق و بد خلق 
و بد قیافه است ، به لبریزی زمین و گنجایش آسمان. 

برای شما شگفت آور است که آسمان در این جریان خون بارید ؟! همانا عذاب عالم 
آخرت ننگین تر است . و شما یاری نخواهید شد. 

مهلت شما را سبک سر نکند و سوء استفاده نکنید که پیشی گرفتن شما ، خدا را شتابزده 
نمی کند و از دست رفتن انتقام او را نمی ترساند که پروردگار شما در کمین گاه است. 

راوی گفت : به خدا قسم ، آن روز مردم را دیدم که حیران و سرگردان می گریستند و 
از حیرت انگشت به دندان می گزیدند و پیرمردی را دیدم که در کنارم ایستاده بود آنقدر گریه 

می کرد که ریشش تر شده بود و می گفت : 

پدرم و مادرم به قربان شما ، پیران شما بهترین پیران و جوانان شما بهترین جوانان ، و 
زنان شما بهترین زنان و نسل شما بهترین نسل است ، نه خوار می گردد و نه شکست پذیر 

است. 
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بودند  یازده ساله  امام حسین که  فاطمه صغری دختر  زینب حضرت  بعداز حضرت  و 
خطبه ای را ایراد کردند که همه ی حّضار را به گریه انداخت. 

گفت : سپاس خدای را به شماره شن ها و ریگها و هم وزن آنچه از روی عرش تا زمین 
است. او را ستایش می کنم و به او ایمان دارم و توکلم به اوست. 

و شهادت می دهم که خدا یکی است و شریکی برای او نیست. 

و محمد 6 بنده و پیغمبر اوست. 

و گواهی می دهم که فرزندان او را کنار فرات سر بریدند بدون آنکه طلبکار باشند یا 
بخواهند از او خون خواهی کنند. 

پروردگارا من به تو پناه می برم از این که بر تو دروغ و افترا ببندم یا بر خالف آنچه به 
پیغمبرت فرموده ای که از مردم برای وصی خود علی ابن ابی طالب ، بیعت بگیرد ، سخنی 
بگویم ، همان کسی که حّقش را غصب نمودند و او را بی گناه کشتند ، چنانچه دیروز جماعتی 
که به زبان مسلمان و در دل کافر بودند ، فرزند او را در خانه ای از خانه های خدا) سرزمین 

کربال( کشتند. 

هالکت بر سران آنان باد ! که نه در زندگانی و نه وقت جان دادن ، ظلمها و ستمها را 
از او دریغ نکردند ، تا آن که او را منقبت ستوده، سرشت پاکیزه ، با خوبیهای شناخته شده و 

برتریهای آشکار نزد خویش بردی .

 مالمت هیچ مالمت کننده ای، و سرزنش هیچ سرزنش کننده ای او را از عبودیت و 
بندگی تو باز نداشت. خدایا تو او را در کودکی به اسالم راهنمایی کردی و چون بزرگ شد 

مناقب او را ستودی. 

او همواره در راه تو و برای خشنودی پیغمبر تو ، امت را نصیحت کرد تا آن که او را 
قبض روح فرمودی . او به دنیا بی اعتنا و بی عالقه ، و به آخرت راغب و مشتاق بود و در راه 

تو همواره مبارزه می کرد. 

تو از او خشنود شدی و او را برگزیدی و به راه راست هدایت نمودی . 

اما شما،ای اهل کوفه ، ای اهل مکر و بی وفایی و خدعه ! 
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پس همانا خداوند ما اهل بیت را به شما مبتال ساخت و شما را به وسیله ما امتحان و 
آزمایش نمود و بالی ما را بالی نیکوئی قرار داد و فهم و علم خود به ما سپرد. پس ما گنجینه 
فهم و حکمت او و حجت خدا بر بندگانش در روی زمین برای همه سرزمینها هستیم .خداوند 
ما به کرامت خود بزرگ داشت و به سبب پیامبر خود محمد6 بر بسیاری از مردم خود 

برتری آشکاری داد. 

شما ما را تکذیب و تکفیر نمودید ، و جنگیدن با ما را حالل و غارت اموال ما را جایز 
دانستید ، گویا ما از فرزندان ترکستان یا کابل بودیم ! چنان که دیروز جد ما را کشتید و هنوز 
خون ما اهل بیت در اثر کینه های دیرین شما ، از شمشیرهایتان می چکد و از بهتانی که بر 
خدا بستید و نیرنگی که نمودید ، دلهای شما شادمان گردید، ولی خداوند بهترین مکر کنندگان 

می باشد. 

از  آنچه  زیرا   ، نباشید  اموال ما خشنود  از ریختن خون و چپاول و غارت  اکنون شما 
مصائب بزرگ وبالهای عظیم بر ما پیش آمد ،پیش از این در کتاب خدا نوشته شده ) و خدا 
بر آن آگاه بود ( و این بر خداوند سهل و آسان است . » تا بر آنچه از دستتان رفته است تاسف 
نخورید و به آن سودی که برایتان حاصل می شود ، خوشحال نباشید ، زیرا خداوند حیله گران 

و گردنکشان را دوست نمی دارد ! « 

هالکت بر شما باد ! پس اینک منتظر باشید که به زودی لعنت و عذاب خدا ، پی در 
پی از آسمان بر شما وارد خواهد شد و شما را به کیفر کردارهای خود ، معذب خواهد نمود 
و بعضی از شما را به دست بعضی دیگر مبتال خواهد کرد . سپس روز قیامت ، به جزای این 
ظالمها که در حق ما نمودید ، درعذاب دردناک دوزخ جاویدان خواهید شد. اال لعنه اهلل علی 

القوم الظالمین . 

وای بر شما آیا می دانید با کدام دست ما را نشان تیر و شمشیر ساختید ؟ 

و با کدام نفس به جنگ ما پرداختید ؟ 

و با کدام پا به ظالمانه به جنگ ما آمدید ؟ 
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به خدا قسم دل های شما سخت و جگر شما سیاه شده و دریچه های دل های شما 
بسته و بر گوش و چشم شما مهر غفلت زده شده است و شیطان شما را فریب داده و به 

آرزوهای دراز مبتال نموده و بر چشم شما پرده کشیده که راه هدایت را نمی یابید. 

مرگ بر شما ای اهل کوفه : 

چه کینه ای از رسول خدا در پیشینیان شما بود ؟ و چه دشمنی با  او داشتید ؟ که این 
چنین با برادرش و جدم علی بن ابی طالب و فرزندان و خاندان پاک و برگزیده اش کینه ورزی 

نمودید . 

تا آنجا که فجر کننده ای بر خود می بالید و می گفت : 

کشتیم ما به جنگ علی را و آل او                   با تیغ های هندی و طعن سنان خویش 

زن هایتان اسیر نمودیم همچو ترک              رزمی چنین ندیده کس از دشمنان خویش 

سنگ و خاک بر دهان تو که چنین گفتی به کشتن مردمی بالیدی که خداوند آنان را 
پاک و پاکیزه فرمود و پلیدی را از آنان برده ، دهان بر بند و بر جای خود بنشین آنچنان که 

پدرت نشست !! 

پس برای هر کس همان است که به دست آورده و پیش فرستاده . 

وای بر شما آیا بر آنچه خداوند ما را فضیلت بخشیده حسد ورزیدید ؟ 

ما را چه جرم گر دو سه روزی بکام دل         ساغر زما پر است و تهی مانده از رقیب 

این فضل الهی است که بر هر کس بخواهد عطا می فرماید و کسی که خداوند برای 
او نوری قرار ندهد نوری دیگر نخواهد داشت. 

صداها به گریه و شیون بلند شد و گفتند: ای دختر پاکان بس کن که دل های ما را 
سوزاندی و گلوهای ما بسوخت و اندرون ما آتش گرفت ، پس آن بانو ساکت شد. 



162  /  مقتـل الحسیـن7



163  /  مقتـل الحسیـن7

آن روز ام کلثوم دختر علی ) ع ( از پس پرده نازکی در حالی که با صدای بلند گریه می 
کرد خطبه ای خواند و گفت : 

ای مردم کوفه رسوایی بر شما ، چرا حسین را خوار نمودید و او را کشتید ؟ 

و اموالش را به قارت بردید و از آن خود دانستید ؟ 

و زنان حرمش را اسیر نمودید و شکنجه شان کردید ؟ 

مرگ بر شما باد !! ای وای بر شما آیا می دانید چه بالیی دامنگیر شما شد ؟ 

و چه بار گناهی بر دوش کشیدید ؟ 

و چه خون هایی را ریختید ؟ 

و چه پرده نشینانی را از پرده بیرون افکندید ؟ 

و از چه کودکانی لباس ربودید ؟ 

و چه اموالی به را به غارت بردید ؟ 

بهترین مردان بعد از رسول خدا را کشتید و از دلهای شما رحمت بر داشته شد. آگاه 
باشید که حزب خداوند پیروز است و حزب شیطان زیانکار . 

بکشتید از من برادر که بادا                    به کیفر شما را عذابی فروزان 

چو گشتید خون ریز خون حرامی            به حکم خدا و رسول و به قرآن 

در این هنگام صدای گریه و ناله از مردم برخاست . زنها گیسو پریشان کردند و خاک 
بر سر پاشیدند و چهره های خویش را خراشیدند و سیلی به صورت زدند و فریاد » واویال « 

و » وا ثبوراه « بلند نمودند. 

و مردها گریه کردند و از آن روز بیشتر هیچ مرد و زنی گریان دیده نشد. 
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سپس زین العابدین 7 به مردم اشاره فرمود که ساکت شوید . بلند شد و حمد و ثنای 
الهی را بجا آورد و رسول خدا 6 را به شایستگی نام برد به نام هایی که شایسته و بر او 

درود فرستاد و سپس فرمود : 

ای مردم هر که مرا شناخت که شناخته است و هر که نشناخت من خود را به او معرفی 
می کنم. 

من علی فرزند حسین فرزند علی بن ابی طالبم. 

من فرزند آن کسی هستم که حرمت او را شکستند و نعمت او را گرفتند و اموال او را 
به غارت و یغما بردند و اهل بیتش را اسیر کردند. 

من فرزند کسی هستم که او را در کنار رود فرات بی سابقه کینه و عداوت سر بریدند. 

من فرزند کسی هستم که او را با شکنجه کشتند و همین افتخار برای ما کافی است. 

ای مردم شما را به خدا سوگند می دهم که شما بودید بر پدرم نامه نوشتید و فریبش 
دادید ؟ و با او پیمان بستید و بیعت نمودید و به جنگش پرداختید واو را خوار کردید؟ 

مرگ بر شما باد ، این کرداری که از پیش برای خود فرستادید و رسوایی بر این رای 
شما . 

شما با کدام چشم به چهره رسول خدا 6نگاه می کنید ؟ هنگامه که به شما بگوید : 

فرزندان مرا کشتید ، هتک حرمت من نمودید و شما از امت من نیستید . 

صدای گریه از هر طرف برخاست و به یکدیگر می گفتند : هالک شده اید و نمی دانید. 

بپذیرد و سفارش  پس حضرت فرمود : خداوند رحمت کند کسی را که نصیحت مرا 
مرا درباره خدا و رسول او و اهل بیت رسول خدا نگهداری کند که رسول خدا برای ما الگوی 

نیکویی است.
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همگی گفتند : ای فرزند رسول خدا ما همه گوش به فرمان تو و مطیع تو و نگاه دارنده 
عهد و پیمان تو هستیم و در آن کوتاهی نمی کنیم و هرگز از تو روی باز نمی گردانیم و به 
هر چه امر کنی اطاعت می کنیم خداوند تو را رحمت کند که ما با دشمن تو دشمن هستیم 
و با صلح کننده تو صلح جو ، تا از یزید خونخواهی کنیم و از کسی که نسبت به تو و ما ستم 

نموده بیزاری کنیم.

  حضرت فرمود : هرگز ، هرگز ! ای مردم نیرنگ باز و حیله گر به خواسته های دل 
خویش نخواهید رسید ، تصمیم دارید مرا نیز فریب دهید ؟ چنانچه پدرم را از پیش فریب دادید. 

هرگز،به خدای شتران رهوار در راه حج سوگند که چنین چیزی نخواهد شد. هنوز زخم 
دل بهبودی نیافته است دیروز بود که پدرم با افراد خانواده اش کشته شد، هنوز مصیبت رسول 
خدا و داغ پدرم و فرزندانش فراموش نشده است ، هنوز این غصه ها گلوگیر من وتلخی آن 
در حنجره هایم وحلقم است واین اندوه ها در سینه ام جوشان و آنچه از شما می خواهم این 

است که نه به سود ما باشید و نه به زیان ما. 

سپس فرمود : 

نیست عجب گر حسین کشته شد از ظلم              ز آنکه علی کشته گشت و بودی بهتر 

شاد چرا کوفیان ز کشتن مایید ؟                          کاین گنه از هر گناه باشد بدتر 

کشته لب آب گشت من به فدایش                      آتش دوزخ کشنده اش را کیفر 

سپس فرمود : ما سر به سر راضی هستیم نه به سود ما باشید و نه به زیان ما .

راوی می گوید: پس از آن ابن زیاد در کاخ اختصاصی خود نشست و به مردم اجازه ی 
عام داد. 

و سر حسین 7 را آوردند در برابرش گذاشتند ،به آن نگاه می کرد ولبخند می زد و 
با شالقی که در دست داشت شروع به زدن بر دندان های حضرت کرد و می گفت : حسین 

دندان های زیبایی داشت. 
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سپس گفت : زود پیر شدی ای ابا عبداهلل ! امروز عوض روز بدر است. 

و در آنجا انس بن مالک گریه کرد و گفت : حسین شبیه ترین مردم به رسول خدا6 
است و با وسام1 ریش خود را رنگ می کرد. 

در کنار ابن زیاد زید بن ارقم – از اصحاب رسول خدا 6 _نشسته بود و او پیری 
سالخورده بود و چون این را دید که به دندان های امام حسین را می زد گفت : 

شالق را از این دو لب بردار ، زیرا به خدایی که جز او معبودی نیست به دفعات مکرر  
دیدم لب های رسول خدا6 را که بر این لب ها  بوسه می زد سپس به گریه افتاد. 

ابن زیاد گفت : خدا چشمانت را بگریاند ! آیا برای فتح و پیروزی الهی )که نصیب ما 
شده( گریه می کنی ؟ به خدا قسم اگر نه این بود که تو پیری بی خرد گشته ای و عقل از 

سرت بیرون رفته ، گردنت را می زدم . 

زید بن ارقم از پیش او برخاسته و می گفت : 

ای مردم شما با کشتن پسر فاطمه از امروز به بعد بنده و غالم و فرمان بردار ابن مرجانه 
شدید. به خدا قسم خوبان شما کشته می شوند و بنده ی اشرار خواهید شد . پس وای بر کسی 

که به ذلت و خاری رضایت دهد. 

ازاین هم  نقل کنم که  برایت  زیاد می خواهم حدیث دیگری  ابن  ای   : سپس گفت 
سنگین تر است . 

دیدم پیغمبر خدا 6 که حضرت حسن را بر دامن راست و حضرت حسین را بر 
دامن چپ نشانید و دست خود را بر سر آن دو گذاشت و فرمود : خدایا این دو ،و صالح مومنین 
) که امیر المومنین باشد ( نزد تو به ودیعت می سپارم . حال ای ابن زیاد تو با امانت رسول 

خدا6 چه کرده ای ؟! 

ناشناس  به  علی  دختر  زینب   . آوردند  زیاد  ابن  به مجلس  را  کودکان حسین  و  زنان 
گوشه ای از قصر بنشست . ابن زیاد پرسید : این زن کیست ؟ گفته شد : این زینب دختر 

علی7است. 

1.یک نوع رنگ که برای رنگ کردن موها استفاده می کردند.
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ابن زیاد روی به زینب نمود و گفت : سپاس خداوندی را که شما را رسوا کرد و شما را 
کشت و دروغ شما را در گفتارتان نمایاند.

 زینب فرمود : سپاس خداوندی که بوسیله پیامبرش محمد ) ص ( ما را کرمت داد و 
ما از هر پلیدی پاک کرد. فقط فاسق رسوا می شود و بدکار دروغ می گوید و او کس دیگری 

است نه ما . 

ابن زیاد گفت : دیدی خدا با برادر و خاندانت چه کرد ؟ 

خداوند  که  بودند  افرادی  اینان   . ندیدم  چیزی  زیبایی  جز   : فرمود  زینب  حضرت 
سرنوشتشان را شهادت تعیین کرده بود لذا آنان نیز به خوابگاه های ابدی خود رفتند. 

و به همین زودی خداوند ، میان تو و آنان جمع کند تا تو را به محاکمه کشند. پس بنگر 
که آن روز پیروزی از آن که خواهد بود ؟ مادرت به عزایت بنشیند ای پسر مرجانه . 

راوی می گوید : ابن زیاد خشمگین شد آنچنان که گویی تصمیم کشتن زینب را گرفت. 

نباید به گفتارش  : این ، زنی بیش نیست و زن را  عمر بن حریث به ابن زیاد گفت 
مواخذه کرد. 

واز  بودند  تو  خاندان  که  افرادی  از  و  گردنکشت  از حسین   : گفت  زینب  به  زیاد  ابن 
مقررات سرپیچی می کردند خداوند دل ما را شفا داد. 

زینب فرمود : به جان خودم قسم ،که تو بزرگ خاندان مرا کشتی و شاخه های مرا 
بریدی و ریشه مرا کندی. اگر شفای تو این است البته شفا یافته ای . 

ابن زیاد گفت : این زن چه با قافیه سخن می گوید و به جان خودم که پدرش نیز 
شاعری بود قافیه پرداز. 

حضرت زینب فرمود : ای پسر زیاد ! زن را با قافیه پردازی چکار ؟ کار من قافیه پردازی 
نیست آنچه بر زبان آوردم سوز سینه ام بود. 
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پس ابن زیاد روی به علی بن حسین ) ع ( کرد و گفت : این کیست ؟ 

گفته شد : علی بن حسین است . 

گفت : مگر علی بن حسین را خدا نکشت ؟ 

حضرت زین العابدین فرمود : برادری داشتم که نامش علی بن حسین بود مردم او را 
کشتند. 

ابن زیاد گفت : بلکه خدا او را کشت. 

حضرت زین العابدین فرمود : خداوند جان ها را به هنگام مرگ می گیرد و آن را که 
نمرده است به هنگام خواب جانش را می گیرد. 

ابن زیاد گفت : هنوز جرئت پاسخگویی به من داری ؟ این را ببرید و گردنش را بزنید . 

وقتی عمه اش زینب این دستور را شنید به او چسبید و گفت : ای پسر زیاد تو که کسی 
را برای من باقی نگذاشتی اگر تصمیم کشتنش را داری من را قبلش بکش . 

* امروز من نه پدری دارم و نه عمویی تا به او پناه ببرم و نه برادری مهربان باقی ماند 
تا در انتظار او باشم 

* برادرم را سر بریدند و کاروان مرا به غارت و یغما بردند و حتی زمین پهناور نیز در 
چشم من تنگ شد و کودکان من بدون سرپرست ماندند. 

* متحیر ماندم که دست روی دست می زدم چون که نه عباس و نه حسین از من 
مواظبت نمی کردند. 

* و وقتی که گریه می کردم من را می زدند و بغض در سینه ام می ماند . 

پس ابن زیاد چند لحظه ای به حضرت زینب و امام زین العابدین نگاه کرد و گفت : چه 
خانواده ی عجیبی ، به خدا قسم این زن دوست دارد که من او را  با این جوان بکشم ، او را 

به حال خودش وا گذارید. 
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پس علی ابن الحسین8به عمه اش فرمود : عمه جان آرام باش تا من با او سخن 
بگویم. 

سپس رو به ابن زیاد کرد و فرمود : ای پسر زیاد مرا با مرگ می ترسانی ؟ مگر نمی 
دانی که کشته شدن عادت ماست و شهادت افتخار ماست ؟ 

سپس ابن زیاد دستور داد تا علی بن حسین و خاندانش را به خانه ای که کنار مسجد 
اعظم بود ، بردند. 

زینب دختر علی فرمود : هیچ زن عربی حق ندارد به دیدار ما بیاید مگر کنیزان و یا 
مملوکان که آنان هم مانند ما اسیری دیده اند. 

سپس ابن زیاد دستور داد سر مبارک حسین 7 را در کوچه ها و خیابان های کوفه 
گرداندند. 

و بعد ابن زیاد بر باالی منبر رفت و حمد و ثنای الهی را بجا آورد و در بین سخنانش 
گفت : » سپاس خدای را که حق و اهل حق را پیروز کرد و امیر المومنین یزید و حزبش را 

یاری فرمود و دروغگو و فرزند دروغگو و شیعیانش را کشت. 

در این هنگام پیش از آنکه جمله دیگری بگوید ، عبداهلل بن عفیف ازدی برخاست و 
این بزرگوار از بهترین افراد شیعه و زهاد بود و چشم چپش در جنگ جمل و چشم دیگرش 
در جنگ صفین از دست رفته بود و همواره مالزم مسجد بود و همه روز را تا شب در مسجد 

به نماز مشغول بود. 

گفت : ای سر مرجانه دروغگو تو و پدر تو و آن کسی است که تو را والی کوفه ساخت 
و پدر نابکار اوست . ای دشمن خدا ، آیا فرزندان پیامبران را می کشید و بر فراز منبرهای 

مسلمین چنین سخن می گوئید ؟ 

ابن زیاد غضبناک شد و گفت : این سخنگو کیست ؟ 
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گفت : من بودم ای دشمن خدا ! آیا خاندان پاک رسول خدا را که خداوند آنان را از هر 
گونه آلودگی پاک و پاکیزه گردانیده است می کشی و گمان می کنی که مسلمانی ؟ 

ای وای ! کجایند فرزندان مهاجرین و انصار ؟ تا از تو و از امیر سرکش تو که خود 
وپدرش به زبان محمد پیامبر پروردگار جهانیان ملعون است انتقام بگیرند. 

راوی گفت : خشم ابن زیاد بیشتر شد تا آنجا که رگ های گردنش پر از خون شد و 
گفت : این مرد را نزد من بیاورید . 

پاسبانهای زبر دست از هر طرف به سوی او شتافتند تا او را دستگیر کنند. 

ولی بزرگان قبیله ازد ، که پسر عموهای عبداهلل بودند از جا برخاستند و او را از دست 
پاسبانها رهانیدند 

و از در مسجد بیرون بردند و به خانه اش رسانیدند . 

ابن زیاد دستور داد : بروید و این کور قبیله ازد را که خداوند دلش را نیز مانند چشمش 
کور کند ، به نزد من آورید. 

ماموران رفتند چون خبر به قبیله ازد رسید ، جمع شدند و قبیله های یمن نیز با آنان 
هماهنگی کردند تا نگذارند بزرگشان گرفتار شود. 

به ابن زیاد گزارش رسید . دستو رداد قبیله های مضر را احضار کرد و به فرماندهی 
محمد بن اشعث فرمان جنگ داد

 جنگ سختی کردند تا آنکه گروهی از عرب در این میان کشته شدند و سربازان ابن 
زیاد تا در خانه عبداهلل عفیف پیشروی کردند و در را شکستند و به خانه هجوم آوردند . 

دخترش فریاد زد : لشکر آمد از راهی که بیم آن داشتی . 
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گفت : با تو کاری ندارند ، شمشیر مرا بیاور، پس شمشیر را به او داد. 

و عبداهلل شروع به دفاع کردن از خود کرد در حالی که اینگونه می گفت . 

فرزند فاضلم عفیف و طاهر            بابم عفیف و مامم ام عامر 

بس قهرمان چابک و دالور            کافکندم از شما بخون شناور 

دخترش می گفت : پدر جان ! ای کاش من مردی بودم که امروز در پیش روی تو با 
این مردم زشتکار که کشندگان عترت پیغمبرند می جنگیدیم . 

سپاه ابن زیاد از هر طرف بر عبداهلل هجوم می آوردند و از خود دفاع می کرد و کسی 
بر او دست نمی یافت . از هر جانب که به او نزدیک می شدند دخترش می گفت : پدر جان 

از فالن جا آمدند تا آنکه افراد دشمن زیاد  شدند و گردش را گرفتند. 

دخترش گفت : ای وای از ذلت و بیچارگی ! پدرم را احاطه کرده اند و یاری ندارد که 
پدرم از او یاری بطلبد 

عبداهلل شمشیر بگرد خود می چرخاند و می گفت : 

به جان دوست که گر دیده باز بود مرا                  نبود باز شما را ده دخول و خروج 

آن قدر مبارزه کرد تا عبداهلل را دستگیر نمودند و به نزد ابن زیاد بردند. چون چشمش 
به او افتاد گفت : سپاس خداوندی که تو را خار کرد. 

عبداهلل بن عفیف گفت : ای دشمن خدا برای چه خدا مرا خوار کرد ؟ 

ابن زیاد گفت : ای دشمن خدا ، درباره عثمان بن عفان چه می گویی ؟ 

عبداهلل گفت : ای غالم بنی عالج و ای پسر مرجانه ! تو را با عثمان چه کار است ؟ 
خوب کرد یا بد ، اصالح کرد یا تباهی ، خدای تبارک و تعالی خود حاکم بر مقدرات آفریدگان 

خود می باشد که میان آنان و عثمان به داد و حق قضاوت فرماید. 

ولی تو حال پدرت و خودت و یزید و پدرش را از من بپرس . 
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ابن زیاد گفت : به خدا دیگر پرسشی از تو نکنم تا شربت ناگوار مرگ را جرعه جرعه 
بنوشی . 

عبداهلل بن عفیف گفت : سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است ، من پیش از آنکه 
مادرت تو را بزاید ، از خداوند خود خواسته بودم که شهادت را روزی من گرداند و این شهادت 
با دست ملعون ترین خلق و مبغوض ترین آنان نزد خداوند انجام پذیرد . همین که چشمم از 

دست رفت ، از شهادت مایوس شدم. 

و االن سپاس خدای را که پس از نا امیدی شهادت را بر من روزی فرمود و به من نشان 
داد که دعای قدیم من به اجابت رسیده است . 

ابن زیاد گفت : گردنش را بزنید . گردنش را زدند و در محلی بنام سبخه ) زمین شوره 
زار ( به دارش آویختند. 

راوی می گوید : عبید اهلل بن زیاد به یزید نامه نوشت و خبر کشته شدن حسین و جریان 
اهل و عیالش را گزارش داد. 

و اما یزید ابن معاویه همین که نامه عبید اهلل بن زیاد به او رسید و از مضمونش مطلع 
شد در جواب آن نوشت که سر حسین 7و سرباران او را که با او کشته شده اند به همراه 

اموال و زنان و خاندان آن حضرت به شام بفرستد. 

ابن جوزی گفت : سربازان آنان را به سمت شام بردند و هر وقت به منزلگاهی می 
رسیدند سر امام حسین را از صندوق در می آوردند و آن را بر نیزه می گذاشتند و در طول شب 
تا وقت حرکت از آن مواظبت می کردند ، و هنگام حرکت سر را در صندق بر می گرداندند . 

و در یکی از منازلی که استادند کلیسایی بود که در آن راهبی زندگی می کرد و طبق 
عادت سر امام را خارج کردند و بر روی نیزه قرار دادند و نیزه را بر دیوار کلیسای عالم مسیحی 

تکیه دادند و از آن حراست کردند. 



182  /  مقتـل الحسیـن7



183  /  مقتـل الحسیـن7

هنگامی که پاسی از شب گذشت راهب نوری دید که از سر مبارک به طرف آسمان باال 
می رود . راهب میان لشکر آمد و گفت : شما که هستید ؟ 

گفتند : ما یاران ابن زیاد هستیم . 

گفت : این سر چه کسی است ؟ 

گفتند : این سر حسین ابن معلی ابن ابیطالب و پسر فاطمه دختر رسول خدا است . 

گفت : این سر پسر دخت پیغمبر شماست !؟ 

گفتند : بله 

گفت : شما چه بد قومی هستید ! ..... اگر مسیح پسری داشت آن را در چشمانمان جا 
می دادیم. 

سپس گفت : حاضر هستید با من معامله ای کنید ؟ 

گفتند : معامله ی تو چیست ؟ 

گفت : هزار درهم دارم به شما می دهم و شما سر را تمام شب پیش من بگذارید و 
حرکت کردید آن را از من بگیرید.

گفتند : مشکلی ندارد. 

سر را به او دادند واو هزار درهم را به آنها داد. 

راهب سر را برد و آن را شست و معطر کرد و آن را در نزد خود بر روی دامنش گذاشت 
و تمام شب را به گریه گذراند .

: ای سر جز نفس خود چیزی در اختیار ندارم و من   و هنگامی که صبح شد گفت 
شهادت می دهم ان ال اله اال اهلل و پدر بزرگ تو محمد رسول اهلل و شهادت می دهم که من 

غالم تو هستم. 



184  /  مقتـل الحسیـن7



185  /  مقتـل الحسیـن7

سپس از کلیسا بیرون آمد و شروع به خدمت اهل بیت کرد. 

آن جماعت سر حسین و سرهای اهل بیتش و زنان و مردان اسیر را به سوی شام بردند. 

   چون نزدیک شهر دمشق رسیدند ام کلثوم نزد شمر که با ایشان بود رفت و گفت : 
من از تو درخواستی دارم. 

شمر گفت : حاجت تو چیست ای دختر علی ؟ 

ام کلثوم فرمود : ما را که به این شهر می برید از راهی وارد کنید که تماشاگر کمتر باشد 
و به سپاه بگو که این سرها را از محملها دورتر ببرند و از ما دور کنند. 

زیرا از بس ما را نگاه کردند رسوا شدیم ، در حالی که ما در لباس اسیری هستیم . شمر 
در اثر خباثت و ناپاکی و سرکشی ای که مخصوص خودش بود ، در پاسخ ام کلثوم دستور داد 
سرها را باالی نیزه ها زدند و در میان محملها قرار دادند و آنان را از میان تماشاچیان عبور 

دادند. 

تا آنکه آنان را به دروازه دمشق آوردند و بر در مسجد جامع شهر روی پله های درب 
آن نگه داشتند همان جایی که اسیران را نگه می داشتند و این روز ، روز اول ماه صفر بود. 

راوی می گوید : پیرمردی آمد و به زنان و خاندان حسین 7 که بر در مسجد ایستاده 
بودند ، نزدیک شد و گفت : سپاس خداوندی را که شما را کشت و هالک کرد و از کشته 
شدن مردهای شما ، همه شهرها از مردان شما را در آسایش قرار داد و امیر المومنین را بر 

شما مسلط ساخت. 

علی ابن الحسین 8به او فرمود : » ای پیرمرد ! آیا قرآن خوانده ای ؟ « 

شیخ گفت : آری 

فرمود : آیا این آیه را خوانده ای: (بگو ای پیامبر ، من برای رسالت مزدی از شما نمی 
خواهم ، به جز دوستی خویشاوندانم ) ؟
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شیخ گفت : آری ، خوانده ام . 

علی بن الحسین 8 فرمود : » ای پیرمرد ! ما خویشان پیغمبر هستیم « 

سپس فرمود : ای شیخ در سوره بنی اسراییل خوانده ای که ( حق خویشاوندان ادا 
کن ) . 

شیخ گفت : آری ، خوانده ام . 

علی بن الحسین فرمود : ما خویشاوندان رسول خدا 6 هستیم . 

پنجم آن  ، یک  بردید  (بدانید هر چه سود  را خوانده ای  آیه  این  آیا   : سپس فرمود 
مخصوص خداست و رسول و خویشاوندان رسول )؟ 

گفت : آری 

علی ابن الحسین8 فرمود : ما همان خویشاوندان هستیم. 

سپس فرمود : آیا این آیه را خوانده ای : (خداوند خواسته است که پلیدی را از شما اهل 
بیت بردارد و شما را پاک و پاکیزه فرماید )؟ 

شیخ گفت : این آیه را خوانده ام . 

ما  به  را  تطهیر  آیه  خدا  که  هستیم  بیتی  اهل  همان  ما   : فرمود  الحسین  ابن  علی 
اختصاص داد.

پیرمرد از سخنان خویش پشیمان شد و رو به امام زین العابدین7 کرد و گفت : به 
خدا قسم شما همان هستید که گفتی ؟ 

امام فرمود : به خدا قسم بدون شک ما همان خاندانیم و به حق جدم رسول خدا که ما 
همان خاندانیم . پس پیرمرد گریه کرد و عمامه اش را بر زمین زد. 

محمد  آل  انسی  و  جنی  دشمنان  از  ما  الها  بار   : وگفت  کرد  آسمان  به  رو  سپس 
6بیزاریم. 
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پس به حضرت عرض کرد : آیا راه توبه ای برای من هست ؟ 

فرمود : بله اگر توبه کنی ، خداوند قبول می کند و تو با ما خواهی بود. 

عرض کرد : من توبه کردم . 

چون داستان این پیرمرد به گوش یزید بن معاویه رسید . دستور داد او را کشتند. 

سهل بن سعد الساعدی گفت : سفری به سمت بین المقدس داشتم که در بین راه وارد 
شام شدم ، شهری با نهرهای بسیار ،درختان زیاد و پرده ها و دیباج را آویخته و مردم شاد و 

خندان و زنان مشغول نواختن با دف و طبل بودند. 

با خود گفتم : مردم شام عیدی نداشتند که ما آن را نمی شناختیم . 

عده ای را دیدیم که با هم صحبت می کردند گفتم : مگر در شام عیدی هست که ما 
نمی دانیم ؟ 

گفتند : ای شیخ انگار که اعرابی غریبی هستی . 

گفتم : من سهل بن سعد هستم که رسول خدا 6 دیده ام . 

گفتند : ای سهل ، ما تعجب می کنیم که چرا خون از آسمان نمی بارد ، و چرا زمین 
اهلش را فرو نمی برد ؟!! 

گفتم : چرا ؟ 

گفتند : این سر مبارک حسین فرزند محمد6 را از عراق برای یزید به هدیه آورده 
اند. 

گفتم : واعجبا ! سر حسین را هدیه می آوردند و مردم شادی می کنند ؟! 
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گفتم : از کدام دروازه وارد می شود ؟ 

به دروازه ای اشاره کردند که به آن دروازه ساعات می گویند. 

در حال گفتگو بودم که دیدم پرچم هایی که از پی یکدیگر می آمدند و سواری آمد 
که نیزه ای در دست داشت و سری بر آن بود که شبیه ترین مردم به رسول خدا 6 بود. 

   و پشت سر آن زنان بر شتران برهنه سوار کرده می آوردند. نزدیک یکی از ایشان 
رفتم و پرسیدم : تو کیستی؟ 

گفت : من سکینه دختر حسین هستم . 

به او گفتم : آیا حاجتی داری که برای تو انجام دهم ؟ من سهل بن سعد از کسانی 
هستم که جدت را دیده و حدیث او شنیده ام . 

سکینه فرمود : ای سهل به حامل سر بگو که سر را جلوتر ببرد که مردم به دیدن سر 
مشغول شوند و به حرم رسول خدا 6 نگاه نکنند. 

سهل گفت : نزدیک حامل سر شدم و به او گفتم : آیا حاجت من را انجام می دهی ودر 
قبال آن چهار صد دینار طال بگیری ؟ 

گفت : حاجت تو چیست ؟ گفتم : این سر را از جلو آنان ببر، سپس شخص آن کار را 
کرد و دینارها را به او دادم . 

زهری گفت : هنگامی که سرها را آوردند ، یزید در منظره ای رو به روی جیرون بود 
که با خود شعری می خواند و شنید کالغی غار غار می کند . 

 همی آمد صدای ساروانها                               نمایان گشته اند آن کاروانها
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بگفتم ای کالغ یو ناله بنما                                 وای بلبل بخوان در شادی ما 

پس از آن کنیزان ، زنان و بازماندگان حسین 7را در حالی که به ریسمانها بسته شده 
بودند به مجلس یزید وارد نمودند . 

چون در برابر او با چنین حال ایستادند ، علی بن حسین8 به یزید فرمود : تو را به 
خدا ای یزید به گمان تو ،اگر رسول خدا6 ما را با این وضع می دید چه می کرد ؟ 

یزید دستور داد طناب ها را بریدند . بس سوهانی را خواست و برای او آوردند شروع 
به باز کردن جامعه ) چوبی که به گردن و دست ها می بندند ( از گردن امام زین العابدین 

7کرد. 

هنگامی که جامعه را از گردن امام برداشتند خون از گردن امام جاری شد. 

ابن اثیر در کتاب الکامل می گوید : مردی از اهل شام نگاهش به فاطمه دختر حسین 
افتاد . 

به یزید گفت : این کنیز را به من ببخش . در حالی که به او اشاره می کرد. 

فاطمه گفت : من از ترس به خود لرزیدم و گمان کردم که این کار برای آنها جایز است 
. لباس های عمه ام زینب را گرفتم و گفتم : عمه جان یتیم شدم و کنیز هم بشوم ؟ 

زینب فرمود : نه ، این فاسق نمی تواند چنین کاری را انجام دهد و می دانست که این 
کار انجام نمی شود. 

زینب به مرد شامی گفت : به خدا قسم دروغ گفتی و مالمت خواهی شد . به خدا قسم 
نه تو می توانی این کار را بکنی و نه یزید . 

یزید عصبانی شد و گفت : به خدا قسم دروغ گفتی . من می توانم این کار را بکنم و 
اگر بخواهم این کار را می کنم . 
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زینب گفت : به خدا قسم نمی توانی ، خداوند می گذارد تو این کار را بکنی مگر اینکه 
از ملت مسلمین خارج بشوی و دین غیر از دین ما اختیار بکنی . 

یزید بیشتر عصبانی شد و گفت : تو چگونه با من سخن می گویی ؟ پدر و برادر تو بودند 
که از دین خارج شدند . 

زینب گفت : با دین خدا و پدرم و برادرم تو و پدرت هدایت شدید اگر واقعًا مسلمان 
هستی . 

یزید گفت : دروغ می گویی ای دشمن خدا. 

زینب به یزید گفت : تو امیر ظالمی هستی که دشنام می دهی و به وسیله سلطنت خود 
به دیگران ستم می کنی وانگار که خجالت کشید و ساکت شد .

مرد شامی دوباره درخواست خودش را بیان کرد. یزید گفت : از من دور شو . خداوند تو 
را بکشد ، می دانی او کیست ؟ 

مرد شامی گفت : این کنیز کیست ؟ 

یزید گفت : این فاطمه دختر حسین و آن زینب دختر علی بن ابیطالب است . 

مرد شامی گفت : حسین پسر فاطمه و علی ابن ابی طالب 7؟!! 

یزید گفت : بله 

مرد شامی گفت : ای یزید خدا تو را لعنت کند ، آیا خاندان پیغمبرت را به قتل می رسانی 
و ذریه اش را به اسارت می بری . به خدا قسم فکر می کردم این ها از اسرای روم هستند. 

یزید گفت : به خدا قسم تو را به آنها می رسانم و سپس دستور داد و سرش را بریدند . 
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یزید دستور که سر امام حسین 7را بیاورند و آن در تشت طال در مقابلش قرار داد ، و 
زنان پشت سر او بودند . سکینه و فاطمه ایستادند و گردن های خود را می کشیدند تا سر پدر 

را ببینند و یزید از آنها می پوشانید چون نگاهشان به سر مطهر افتاد بلند گریستند . 

سپس یزید اجازه داد که عموم مردم داخل بشنود ، و یزید چوب دستی خود را برداشت 
و شروع به زدن دندان های حسین کرد. و می گفت : این روز در ازای روز بدر. 

و شعری را سرود:

* قوم ما از انصاف کردن نسبت به ما ابا داشتند تا جایی که تیرها و نیزه های بران بر 
ایمانمان خورد و از آن خون می چکد . 

* قهرمانان و مردان غیور ما جدا شدند در حالی که آنها نافرمان و عصیان گر و ظالم 
بودند. 

یحیی بن حکم ) برادر مروان ابن حکم ( که در کنار یزید نشسته بود گفت : 

* آن لشکر عظیمی که در کنار وادی طف ) کربال ( بود قرابت نزدیکی تری به ما بنی 
امیه داشت از ابن زیاد که دارای نسبی فرومایه و پستی بود.

* و آن سمیه ) مادر ابن زیاد ( نسل او به اندازه تمام سنگهای زمین فزون یافت در 
حالی که نسلی از ال مصطفی باقی نماند. 

یزید بر سینه ی او زد و گفت : ساکت شو ، مادرت بمیرد . 

و اما زینب وقتی که سر برادرش را دید ، گریبان خود را پاره کرد. 

سپس با صدای اندوهناکی که دلها را جریحه دار می کرد صدا زد : 

ای حسین ای حبیب رسول خدا ، ای فرزند مکه و منی ، ای پسر فاطمه زهرا سرور 
بانوان . 
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* ای کاش من کشته شوم و با تو بیایم و نبینم که ریش تو با خون خضاب شده باشد . 

* و نبینم که کفار بر دندان های بزند و ای پناهگاه یتیمان ای کاش تو را از دست نمی 
دادیم .

* این سختی بر کسی جاری نشد و کسی ندید دشمن هم جراحت و شفای آن را می 
بیند . 

* بر سر و لب های رسول عصای یزید بازی می کند و به امیر المومنین دشنام می دهد. 

سپس یزید شروع به خواندن اشعاری کرد : 

     پدرانم که به بدر از خزرج             ناله ها از دم شمشیر شنید 

    کاش بودند و بگفتندی شاد              دست تو درد مبیناد یزید 

     آنقدر سرور از آنان کشتیم               تا که با بدر برابر گردید 

      نیم از خندف اگر نستانم               کینه ام زآل بنی بی تردید 

بازی هاشم و ملک است و جز این        خبری نامد و وحیی نرسید 

در همان حال شعر گفتنش بود که زینب نشنید کسی به یزید ابن معاویه جوابی دهد. 
فقط صدای زینب به گوش یزید رسید .

 پس حضرت بلند شد و گفت : 

سپاس خدای را که پروردگار عالمیان است و درود بر پیامبر و همه فرزندانش .

 خداوند نیکو باز گو فرمود : (پایان کار آنان که بسیار کار زشت کردند این است که 
آیات الهی را دروغ می پندارند و آنها را مسخره می کنند). 

ای یزید تو که زمین و آسمان را از هر طرف بر ما تنگ گرفتی و ما را مانند کنیزانی که 
به اسیری می کشند ، بر گمانت که این خواری ماست در پیشگاه خداوند و تو را در نزد خدا 
احترامی است ؟ و این از آن است که قدر تو در نزد خداوند بزرگ است ؟ که این چنین باد در 

بینی انداختی و متکبرانه نگاه می کنی . 
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شاد و خرمی که پایه های دنیا را به سود خود محکم دیده و رشته کار ها را به هم 
پیوسته مشاهده نموده و حکومت و قدرتی را که از آن ما بود ، بدون مزاحم به دست آورده ای . 

آرام ، آرام ، مگر فرموده خدا را فراموش کرده ای که :(کافران گمان نبرند مهلتی را که 
ما به آنان می دهیم به خیر آنان است ، مهلت ما فقط برای آن است که گناهانشان افزون تر 

گردد و عذابی خوار کننده برای آنان آماده است ؟) 

ای فرزند آزادشدگان این رسم عدالت است که زنان و کنیزان خود را پشت پرده جا می 
داده ای ؟ 

ولی دختران رسول خدا اسیر و دست بسته برابرت هستند ؟ پرده های احترامشان هتک 
شده و صورت هاشان نمایان ، آنان را دشمنان ، شهر به شهر در مقابل دیدگان مردم بیابانی 
و کوهستانی و در چشم انداز هر نزدیک و دور و هر پست و شریف می گردانند ، در حالی که 

نه از مردانشان سرپرستی دارند و نه از یارانشان حمایت کننده ای . 

 چه می توان انتظار داشت از کسی که دهانش جگر های پاکان را بیرون انداخت . و 
گوشتش از خون شهیدان رویید و چه انتظار در تأخیر دشمنی ما اهل بیت از کسی که با دیده 

بغض و دشمنی و توهین و کینه جویی بر ما نگریست. 

وپس از این همه ، بدون اینکه خود را گنهکار بینی و بزرگی این عمل را درک کنی 
می گویی : 

کاش بودند بگفتندی شاد                    دست تو درد مبیناد یزید 

در حالی که با چوب دستی اشاره به دندان های ابی عبداهلل سرور جوانان اهل بهشت 
می کنی و با چوب دستی خویش دندان های حضرت را می زنی . 

چرا چنین نگویی ؟ تو که پوست از زخم دل ما برداشتی و ریشه ما را در آوردی 
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اوالد  از  زمین  روی  درخشان  ستارگان  و  محمد6  خاندان  از  که  خونی  این  با 
عبدالمطلب ریختی و پدرانت را بانگ می زنی به گمانت که صدا به گوششان می رسد. 

  به همین زودی به جایی که آنان هستند ، خواهی رفت و آن وقت آرزو خواهی کرد 
که ای کاش دستت چالق بود و زبانت الل و چنین حرفی نمی زدی و کاری که کرده ای ، 

نمی کردی . 

بارلها حق ما را باز گیر و از آنکه به ما ستم کرد ، انتقام بگیر و خشم خود را بر کسی 
که خون های ما را ریخت و یاران ما را کشت ، فرود آر . 

به خدا قسم ندریدی مگر پوست خود را و نبریدی مگر گوشت خود را و مسلمًا با همین 
باری که از ریختن خون ذریه رسول خدا و هتک احترام او در خاندان و خویشانش بر دوش 
داری به رسول خدا وارد خواهی شد. هنگامی که خداوند همه را جمع می نماید و پراکندگی 

آنان را گرد آورد و حق آنان را باز گیرد. 

مپندار آنانی را که در راه خدا کشته شده اند ، مرده هستند . بلکه زندگان اند و در نزد 
پرورگارشان از روزی ها برخوردار . 

و همین تو را بس که خداوند حاکم است و محمد6 طرف دعوا و جبرئیل هم از 
او حمایت می کند. 

و به زودی آنکه فریبت داد و تو را بر گردن مسلمانان سوار کرد ، خواهد فهمید که 
ستمکاران را عوض بدی نصیب است و کدام یک از شما جایگاهش بدتر و سپاهش ناتوان 

تر است . 

و اگر چه پیشامدهای ناگوار روزگار مرا به سخن گفتن با تو کشانده ولی در عین حال 
ارزشت از نظر من ناچیز و سر زنشت بزرگ و مالمتت بسیار است . چه کنم که چشم ها پر 

اشک و سینه ها سوزان است . 

هان که شگفت آور است و بسی مایه شگفتی است که افراد نجیب حزب خدا در جنگ 
با حزب شیطان که بردگان آزاد شده ، بودند کشته شوند . 
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و این دستهاست که خون ما از آنها می چکد و این دهنهاست که از گوشت ما پر آب 
شده. 

    و این پیکرهای پاک و پاکیزه که پی در پی خوراک گرگ های درنده گشته و در 
زیر چنگال بچه کفتارها به خاک آلوده شده است ، و اگر امروز ما را برای خود غنیمتی می 
پنداری به همین زودی خواهی دید که مایه زیانت بوده ایم و آن هنگامی است که هر چه از 

پیش فرستاده ای ، خواهی دید و پروردگار تو بر بندگان ستم روا نمی دارد. 

من شکایت به نزد خدا می برم و توکلم به اوست . 

هر نیرنگی که خواهی بزن و هر اقدامی که توانی بکن و هر کوششی که داری دریغ 
مدار که به خدا نه نام ما را توانی محو کنی و نه نور وحی ما را خاموش کنی و به ما نخواهی 

رسید و این ننگ از دامن تو شسته نخواهد گشت . 

روزی می رسد که منادی ندا می کند: هان لعنت خدا بر ستمکاران باد. 

پس سپاس پروردگار جهانیان را ، که اول ما را با خوشبختی و مغفرت و آخر ما را با 
شهادت و رحمت پایان داد و از خدا می خواهم که پاداش آنان را به طور کامل و هر چه بیشتر 
عطا فرماید و ما را بازماندگان نیکی گرداند که  او مهربان و با محبت است و خداوند ما را بس 

است و وکیل نیکویی است . 

یزید در جواب شعری خواند بدین مضمون : 

بسا ناله ای کان پسندیده تر                          که آسان برد نوحه بر نوحه گر 

یک مرد مسیحی که پیغام رسان قیصر روم بود به یزید نگاه و گفت : در یکی از جزایر 
سم االغ حضرت عیسی را داریم که ما هر ساله از کشورهای مختلف به قصد دیدن آن می 
رویم ، و به عنوان نذری به آن هدیه می دهند و عظمت آن را به پا می داریم همان طور که 

کتابهایتان را تعظیم می کنید پس شهادت می دهم که شما بر باطل هستید . 
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یزید از سخن این مسیحی ناراحت شد و دستور به کشتنش داد. این مرد مسیحی بلند 
شد و سمت سر امام حسین آمد و سر را بوسید و شهادتین را گفت و به قتل رسید . 

سپس یزید سر امام حسین را از مجلس خارج کرد و سه روز بر باالی قصر آویزان کرد. 

وقتی که هند دختر عمر و زن یزید خبر را شنید ، حجاب را از سرش برداشته و به 
صورت پا برهنه پرده را درید و وارد مجلس یزید شد و می گفت : 

ای یزید سر پسر دختر رسول خدا بر در خانه ی ما نصب کردی ؟!! 

یزید برخاست و جامه بر سر او افکند و به او گفت : ای هند بر او گریه کن چون او کسی 
است کل بنی هاشم بر فقدان او ناله زدند !! و ابن زیاد در کشتن او عجله کرد. 

سپس یزید ابن معاویه به مسجد آمد و دستور داد سخنرانی بر باالی منبر برود و از علی 
و حسین در حضور علی ابن الحسین بدگویی کند و سخنران این کار را کرد. 

علی بن الحسین 8فریاد زد : وای بر تو ای خطیب ! خشنودی مخلوق را در برابر 
غضب و خشم آفریدگار به جان خریدی ، پس جای خود را در آتش آماده ببین . 

سپس علی بن الحسین8به یزید گفت : به من اجازه می دهی تا بر این چوب ها 
باال روم ، و کلمه ای چند بگویم که خشنودی خدا در آن باشد ، و اهل مجلس از شنیدن آن 

اجر و ثواب ببرند . 

یزید راضی نشد . ولی مردم گفتند به او اجازه بده تا بر منبر برود و شاید از اوسخنی 
بشنویم. 
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یزید گفت : اگر به منبر رود پایین نمی آید تا من و خاندان ابی سفیان را رسوا کند. 

گفتند : از این جوان چه بر می آید ؟ 

یزید گفت : او از خاندانی است که در کودکی علم را با شیر مکیده اند . 

باالی منبر رفت. حمد و  بر  امام سجاد  اجازه داد و  یزید  اینکه  تا  مردم اصرار کردند 
ایراد کرد که  6 صلوات فرستاد و خطبه ای  پیامبر  بر  ستایش خداوند را به جا آورد و 

دیدگان گریان و دل ها به فزع آمد . 

فرمود : ای مردم از دنیا و از آنچه در دنیا هست بر حذر می کنم . چون آن دار زول و 
انتقال است . و اهلش را از حالی به حال دیگر منتقل می کند. 

قرن های گذشته و ملت های گذشته ای که عمرشان و آثارشان از شما بیشتر بود را از 
بین برد . دست های زمان آنها را از بین برد ، و افعی ها و حشرات بر آنها احاطه کرد و دنیا 
آنها را از بین برد ، مثل اینکه نه اهل و نه ساکن این دنیا بودند . خاک گوشت های آنها را 
خورد و زیبای هایشان را دور کرد ، و مفاصل و طبع هایشان را از هم دیگر دور کرد و رنگ 

هایشان را تغییر داد و دست های زمان آنها را هالک کرد. 

آیا طمع می کنید بعد از آنها باقی بمانید ؟ 

هیهات ، هیهات ! چاره ای ندارید بجز اینکه به آنها ملحق شوید. باقی مانده عمرتان 
را به اعمال صالحتان ملحق کنید. دارم می بینم زمانی که شما را وحشت زده و غیر مسرور 
از قصرهایتان خارج می کنند و به سمت قبرهایتان می برند . به خدا قسم چقدر مجروحی 
هستند که حسرت بر آن غلبه کرده و وقتی ابراز ندامت کند از او قبول نمی کنند و چون که 

ظالم بود کسی به فریاد رسی او نمی آید . 

پیدا کردند آن کارهای گذشته شان توشه هایشان را حاضر کردند ، و اعمالشان را حاضر 
پیدا کردند و پروردگارت به کسی ظلم نمی کند. 
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مردگان قبل از شما در منزگاه های بالء خاموش هستند و در ارتش مردگان بی حرکت 
، منتظر فریاد قیامت ، و حلول روز بالی بزرگ ) روز قیامت ( هستند تا آنهایی که عمل بدی 

انجام دادند مجازات شوند و آنهایی که احسان کردند هم با احسان پاداش داده شوند. 

سپس فرمود : ای مردم ، به ما شش چیز داده شده و به مفت چیز بر دیگران فضیلت 
و برتری یافتیم . 

به ما دانش ، بردباری ، بخشش ، فصاحت ، دالوری و محبت ، در دل مومنین عطا 
شده است . 

و اما آن هفت چیز که بدانها بر دیگران برتری داریم ، پیغمبر مختار محمد 6 و 
صدیق ) امام علی7 ( و جعفر طیار و حمزه شیر خدا و شیر رسول او و سرور زنان و دو سبط 

این امت و مهدی این امت از ما هستند. 

ای مردم ، هر کس مرا شناخت که شناخت و هر کس که نشناخت ، حسب و نسب 
خود را به او خبر دهم . 

ای مردم منم فرزند مکه و منی ، منم فرزند زمزم و صفا . 

منم فرزند آنکه حجر االسود را با ردای خود حمل و در جای خود نصب کرد. 

منم پسر بهترین کسی که ازار و رداء پوشید . 

منم فرزند بهترین کسی که کفش پوشید و پای برهنه رفت . 

منم پسر بهترین کسی که طواف و سعی انجام داد . 

منم پسر بهترین کسی که حج کرد و تلبیه گفت . 

منم پسر آنکه در آسمان بر براق سوار شد . 

منم پسر کسی که او را شبانه از مسجد الحرام تا مسجد اقصی سیر دادند . 
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منم پسر آنکه جبرائیل او را به سدره المنتهی رسانید . 

یا  اندازه ی دو کمان  به  ، پس  نزدیکتر شد  به خداوند نزدیک و  منم پسر کسی که 
نزدیکتر بود. 

منم پسر آنکه با مالئکه آسمان نماز گزارد . 

منم فرزند آنکه خداوند جلیل به او وحی فرمود آنچه را وحی فرمود . 

منم فرزند محمد مصطفی6. 

منم فرزند علی مرتضی7 . 

منم فرزند آنکه با شمشیر بینی گردنکشان را به خاک مالید تا به وحدانیت خداوند قائل 
شدند و ال اله اال اهلل گفتند. 

منم آنکه با دو شمشیر در پیش رسول خدا جنگید ، و به دو نیزه اهل کفر و عناد را دفع 
فرمود و دو هجرت نمود و دو بار بیعت کرد ، و کافران را در جنگ بدر و حنین کشت و یک 

چشم به هم زدن به خدا کافر نشد .

 منم فرزند صالح مومنان ، و وارث پیامبران و از بین برنده ملحدان ، و امیر مسلمان ، و 
نور جهاد کنندگان و زینت عابدان ، و افتخار بسیار گریه کنندگان و صبر کننده ترین صابران 

و بهترین نماز گزاران از آل طه و یاسین فرستاده پروردگار جهانیان . 

منم فرزند کسی که به جبرئیل تایید شد و به میکائیل یاری گردید. 

منم فرزند حمایت کننده مسلمانان ، و کشنده مارقان و ناکشان و قاسطان و کسی که 
با دشمنان خود مجاهده کرد . منم فرزند بزرگوارترین مردم از قریش و اولین کسی که دعوت 

خدا و رسول او را اجابت کرد. 

) و شکننده کمر  برنده ستمکاران  بین  از  ، و  اولین پیشی گیرندگان  اولین مومنان و 
متجاوزان ( و براندازننده مشرکان . و تیری از کمان خدا بر منافقین ، و زبان حکمت عابدین ، 
و یاری کننده دین خدا و ولی امر و گلستان حکمت خدا و صندوق علم او ) حامل علم الهی ( . 
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جوانمرد ، بخشنده ، بزرگوار ، شجاع ، پاکیزه ، ابطحی ، پاکیزه از هر آلودگی ، پیشگام 
) در مشکالت ( . رادمرد قهرمان ، صبر کننده ، دائمًا روزه دار ، تهذیب شده ، شب زنده دار . 

قطع کننده نسل ها و متفرق کننده احزاب . 

از همه  و عزیمتش   ، بود  تر  ثابت  از همه کس  آنکه دلش  و  از همه  تر  استقامت  با 
محکمتر ، و در دفاع از حق سرسخت تر از همه ، شیر بیشه شجاعت . زمانی که جنگ شدت 
می یافت ، و سر نیزه ها پیشی می گرفت و لشکر نزدیک می شد ، دشمنان را چون سنگ آیا 
خرد و هالک نموده ، و آنان را چون بادی که برگ خشک درختان را پراکنده می نماید متفرق 

می نمود ، شیر بیشه حجاز ، مرد مردانه عراق . 

مکی ، مدنی ، خیفی ، عقبی ، بدری ، احدی ، مهاجری ، سید عرب و شیر مردان نبرد 
، وارث مشعر و منا و پدر نوه ی رسول خدا حسن و حسین ، اوست جد من علی ابن ابیطالب. 

منم فرزند فاطمه زهرا 3

منم فرزند سیده زنان.  

منم فرزند خدیجه کبری 3

منم فرزند کسی که به ظلم او را کشتند 

منم کسی که سرش را از قفا جدا کردند . 

منم فرزند آنکه او را با لب تشنه شهید کردند 

منم فرزند به خون غلطیده کربال 

منم فرزند آنکه عمامه و رداء او را دزدیدند 

منم فرزند آنکه مالئکه آسمان بر او گریه کردند . 
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منم فرزند کسی که جنیان در زمین و مرغان در هوا بر او نوحه کردند 

منم فرزند آنکه سرش را بر نیزه کردند و در شهر ها گردانیدند . 

منم فرزند آنکه عیال او را اسیر کرده از عراق به شام آوردند . 

و از این قبیل اوصاف و مفاخر پدران خود را ذکر نمود ، چندان که خروش از مردم 
برخاست و صدا به گریه بلند شد . 

یزید ترسید که بر علیه او آشوب شود ، به موذن دستور داد که اذان بگو ، تا آن حضرت 
سخن خود را قطع کند. 

چون موذن گفت : » اهلل اکبر « 

علی بن الحسین فرمود : از خداوند چیزی بزرگ تر نیست . ) کسی را تکبیر کردی که 
قابل مقایسه نیست ( 

چون موذن گفت : اشهد ان ال اهلل اال اهلل 

علی بن الحسین 8فرمود : مو و پوست و استخوان و گوشت و خون من به وحدانیت 
خداوند گواهی می دهد . 

چون موذن گفت : » اشهد ان محمداً رسول اهلل « . 

امام از باالی منبر رو به یزید کرد و فرمود : آیا این محمد جد من است یا جد تو ای 
یزید ؟ 

اگر گویی جد تو است دروغ گفته ای و کافر شدی ، و اگر می دانی که جد من است ، 
پس چرا عترت او را کشتی ؟! 

زین  امام  دور  از مسجد خارج شدند  مردم  و  آمد  پائین  منبر  العابدین7از  زین  امام 
العابدین 7جمع شدند. 
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منهال می گوید : به سمت امام آمدم ، سالم کردم و به او گفتم : آقای من ، ای پسر 
رسول خدا حال شما چطور است ؟ 

امام فرمود : ما همانند بنی اسرائیل در میان فرعونیان گشتیم که پسرانشان را می کشند 
و زنانشان را زنده نگاه می دارند. 

عرب بر عجم افتخار می کرد که محمد از عرب است . 

و قریش بر سایر عرب فخر می کرد که محمد از ماست . 

ولی ما اهل بیت محمد را کشتند و از وطن رانده و پراکنده نمودند . پس انا اهلل و انا 
الیه راجعون . 

منهال می گوید : در این بین که آن حضرت با من سخن می گفت : زنی از پشت 
سرش آمد و گفت : به کجا می روی ای بهترین باقی مانده ، حضرت مرا رها کرد و به سوی 

آن بانو رفت . 

درباره این زن پرسیدم و به من گفتند که : این عمه اش زینب است . 

و هنگامی که یزید ترسید که فتنه یا انقالبی در حکومت اتفاق بیفتد ، امام زین العابدین 
7و عیال را از شام به وطنشان و مقرشان با عجله خارج کرد و هر چه خواستند به آنها داد . 

  و دستور داد نعمان بن بشیر وعده ای آنها را تا مدینه همراهی و با آنها با مهربانی 
رفتار کنند. 

مدینه  به  که  کرده  موافقت  یزید  که  کرد  پیدا  علم  العابدین  زین  امام  که  هنگامی  و 
برگردند . امام از یزید خواست که همه ی سرها را به او بدهد تا در محلشان آنها را دفن کند. 

یزید بر خالف میل قلبی خود سر  امام حسین7با سرهای اهل بیتش و اصحابش را 
به امام زین العابدین3 داد و آنها را به بدن ها ملحق کردند . 
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راوی گفت : از شام به مقصد مدینه سفر کردند و به عراق رسیدند و هنگامی که نزدیک 
کربال شدند به راهنمای قافله گفتند : ما را از راه کربال ببر. 

و وقتی که به قتلگاه رسیدند جابر بن عبداهلل انصاری و جمعی از بنی اسد را یافتند که 
برای زیارت قبر حسین آمده اند . همگی در آن سرزمین گرد آمدند ، و با گریه و اندوه و سیلی 
بر روی زدن با هم مالقات کردند ، و مجالس عزایی برپا نمودند و مردمی در آن نواحی بودند 

جمع شدند و چند روزی به همین منوال گذشت . 

از عطّیه عوفی روایت می شود که گفت : با جابر ابن عبداهلل انصاری به جهت زیارت 
قبر حضرت امام حسین بیرون رفتیم . 

چون به کربال وارد شدیم ، جابر نزدیک رود فرات رفت و غسل کرد ، جامه ای را لنگ 
خود نمود و جامه دیگری را بر دوش افکند ، پس بسته ای که در آن َسعد ) گیاه خوشبویی ( 

بود گشود ، و از آن بر بدن خود پاشید . 

و به جانب قبر پابرهنه روان شد ، گامی بر نمی داشت مگر با ذکر خدا تا نزدیک قبر 
رسید . گفت : دست مرا بر قبر بگذار .

عطیه می گوید : من چنین کردم و بی هوش بر روی قبر افتاد . کمی آب بر رویش 
پاشیدم. 

و وقتی که به هوش آمد سه بار گفت: یا حسین 

سپس گفت : آیا دوست جواب دوست خود را نمی دهد ؟ 

گفت : کجا توانی جواب دهی و حال آنکه رگ های گردن تو را بریده اند و ما بین سر 
و بدن تو جدایی افتاده است . 

شهادت می دهم که تو فرزند بهترین أنبیا ، و فرزند سید الوصیین ، و فرزند کسی هستی 
که مالزم تقوی 
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و زاده ی هدایت و پنجمین اصحاب کساء و پسر سرور شاهدان ، فرزند فاطمه زهرا 
سرور زنان . 

و چگونه چنین نباشی و حال آنکه دست سید المرسلین تو را پرورش داده ، و در آغوش 
مّتقین پرورش یافتی ، و از پستان ایمان شیر خوردی و با اسالم از شیر گرفته شدی 

و در حیات و ممات پاکیزه بودی . همانا دل های مومنین در فراقت غمگین است ، با 
این که در نیکویی حال تو شکی نیست . 

پس سالم و خشنودی خدا بر تو باد ، و همانا شهادت می دهم که تو بر شیوه برادرت 
یحیی بن زکریا گذشتی . 

سپس رویش را پیرامون قبر کرد و گفت : 

سالم بر شما ای ارواحی که خود را رد فنای حسین فدا کردید و پا به رکاب امام حسین 
بودید و به کاروان او پیوستید . 

شهادت می دهم که شما نماز به پا داشتید ، و زکات را ادا کردید ، و امر به معروف ، 
و نهی از منکر کردید و با کافران جنک کردید و خداوند ر ا عبادت کردید تا آنکه یقین را به 

شما عطا فرمود. 

سوگند به آنکه محمد را به حق مبعوث کرد . ما هم در مقام شما شریک هستیم . 

عطیه گفت: به جابر عرض کردم : چگونه ما با ایشان شرکت کردیم و حال آنکه ما 
بیابانی نپیمودیم ؟ و کوهی باال نرفتیم ؟ و شمشیری نزدیم ؟ اما این گروه ما بین سر و بدنشان 

جدایی افتاده و اوالدشان یتیم و زنانشان بیوه گشته اند ؟ 

: هر کس  از حبیب خود رسول خدا شنیدم که فرمود  : ای عطیه  به من گفت  جابر 
گروهی را دوست داشته باشد با آنها محشور شود و هر کس عمل قومی را دوست داشته باشد 

در آن شریک شود. 
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سوگند به خداوندی که محمد6 را به حق به پیامبری مبعوث کرد که نیت من و 
اصحابم بر آن چیزی است که حضرت حسین7 و یاران او بود. 

عطیه می گوید : در همین حال گفتگو بودیم که متوجه یک سیاحی شدیم که از سمت 
شام به طرف ما می آید . 

گفتم : ای جابر من سیاهی بزرگ می بینم که از سمت شام دارد سوی ما می آید . جابر 
رو به غالم خود کرد و به او گفت : برو و ببین این سیاهی چیست ؟ اگر از یاران عبیداهلل بن 
زیاد بودند به سوی ما برگرد تا به جایی پناه ببریم . و اگر سید و موالی من زین العابدین بود 

تو را به خاطر خدا آزاد می کنم . 

غالم بلند شد و رفت و بسرعت به طرف ما برگشت در حالی که بر روی خود می زند 
و ندا می داد : 

ای جابر برخیز و حرم خدا و حرم رسول خدا را استقبال کن ، این سید و موالیم علی 
بن الحسین8است که با عمه هایش و خواهرانش به سمت ما می آید ، جابر برخاست و 

با پای برهنه و سر عریان به طرف امام رفت و نزدیک شد . 

امام فرمود : تو جابر هستی ؟ 

گفت : آری ، ای پسر رسول خدا . 

امام فرمود : ای جابر به خدا قسم در اینجا مردانمان کشته شدند ، طفالنمان را سر 
بریدند ، زنهایمان را اسارت بردند و خیمه هایمان را سوزاندند . 

* ای جابر ای عموی من در اینجا بود که حسین و خانواده اش را دشمن سر برید . 

* باقیمانده ای از آل عدنان نماند و حتی طفل شیر خواره را تشنه سر بریدند. 

و زبان حال زینب کبری این بود : 

*ای کسانی که سوی کربال آمدید آیا خبری از کشته گان ما و نشانه هایی از آنها ندارید 
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* حال جسم مرده ای که در سرزمین شماست که سه روز باقی ماند و کسی او را زیارت 
نکرد چطور است . 

سپس کنار قبر برادرش ابا عبداهلل الحسین آمد و گریه و ناله می کرد . 

* آمدم و سرت را که در اسیری مایه ی آرامشم بود با خود آوردم . 

* بیدار شو ای عزیزم و ای پناهگاه حمایت کننده من . 

و اهل البیت سه روز در کربال ماندند و بعد از سه روز قصد برگشت به مدینه کردند . 

هنگامی که نزدیک مدینه شدند فرود آمدند . امام زین العابدین رو به بشر بن حذلم کرد 
و به او گفت : ای بشر خدا پدرت را رحمت کند او شاعر بود ، تو نیز می توانی شعر بگویی ؟ 

عرض کرد : آری یا بن رسول اهلل من شاعر هستم . 

امام فرمود : وارد مدینه بشو و شعری در مرثیه اباعبداهلل7بخوان . 

بشر گفت : اسبم را سوار شده ، بتاخت وارد مدینه شدم ، چون به مسجد پیامبر رسیدم 
صدا به گریه بلند کردم و گفتم : 

یثربیان رخت زین دیار ببندید              ز آنکه حسین کشته گشت و گریه کنم زار 

پیکر پاکش به کربال شده در خون              بر سر نی شد سرش به کوچه و بازار 

سپس گفتم : ای اهل مدینه ، این علی بن الحسین است که با عمه ها و خواهرانش 
نزدیک شهر رسیده اند و در کنار آن فرود آمده اند ، و من قاصدم که جای او را به شما نشان 

دهم . 

بشر گفت : هیچ زن پرده نشین و با حجابی در مدینه نماند مگر این که از پشت پرده 
بیرون آمد بر صورت لطمه می زد و صدا به واویاله و زاری بلند می نمود.  
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من هرگز بیشتر از آن روز گریه کن ندیده بودم ، و بعد از وفات رسول اهلل روزی از آن 
تلخ تر سراغ نداشتم . 

و شنیدم که کنیزی بر حسین7 نوحه می کرد و بدین مضمون شعر می خواند : 

داد قاصد خبر مرگ تو و دل بشنید           وه چه گویم که از این فاجعه بر دل چه رسید 

دیدگان ز اشک عزایش منمایید دریغ                  اشک ریزید پیاپی زغم شاه شهید 

پسر پاک بنی اهلل و فرزند وصی                      گر چه آرامگهش دور زما شد جاوید 

سپس گفت : ای آنکه خبر مرگ برای ما آوردی اندوه ما را در ماتم اباعبداهلل7 تازه 
کردی و زخم هایی را که هنوز بهبود نیافته بود ، خراشیدی تو که هستی ؟ خدایت رحمت 

کند . 

گفتم : من بشر بن خدلم هستم که موالیم علی بن حسین3 مرا به این سو فرستاد 
و خودش هم در فالن جا فرود آمده است ، زنان و اهل بیت حسین7 نیز همراه اویند .

 

بشر گفت : مرا همانجا گذاشتند و از من جلو افتادند من به اسبم رکاب زدم و به سوی 
امام بازگشتم دیدم مردم همه جاده ها و پیاده روها را گرفته اند. 

از اسب پیاده شدم و از روی دوش مردم خود را به خیمه ای که علی بن الحسین3در 
آن بود رساندم . 

علی بن الحسین3داخل خیمه بود ، از آن بیرون آمد و دستمالی به دست داشت که 
اشک دیدگانش را با آن پاک می کرد و خادمی چهار پایه به دست به دنبال حضرت بود ، 

چهارپایه را به زمین گذاشت حضرت بر آن نشست و بی اختیار گریه می کرد . 

صدای مردم به گریه بلند شد و مردم از هر طرف به حضرت تسلیت عرض می کردند . 
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آن قطعه زمین از صدای مردم یک پارچه گریه شد . حضرت با دست اشاره فرمود که 
ساکت شوید و مردم از جوش و خروش افتادند حضرت فرمود : 

سپاس خدای را که پروردگار عالمیان است و مالک جزاء آفریننده همه آفرینش خدایی 
که از دیدگاه عقول مردم آن قدر دور است که مقام رفیعش آسمان های بلند را فرا گرفته و به 

آفریدگانش آن قدر نزدیک است که آهسته ترین صدا را می شنود ، 

خدای را سپاسگزاریم بر کارهای بزرگ و پیشامدهای ناگوار روزگار و درد این ناگواری 
ها و سوزش زخم زبان ها و مصیبت های بزرگ و دلسوز و اندوه آور و دشوار و ریشه کن . 

ای مردم ، همانا خداوند که حمد و سپاس بر او باد ما را به مصیب های بزرگی مبتال 
فرمود و شکست بزرگی در اسالم پدید آمد . 

ابا عبداهلل الحسین7 و خانواده اش را کشتند و زنان و کودکانش را اسیر کردند و 
سر بریده اش را بر نوک نیزه زدند و شهرها را گرداندند و این مصیبتی بود که مانندی ندارد. 

ای مردم ، کدام یک از مردان شما می تواند پس از کشته شدن حسین شاد و خرم 
باشد ؟ 

یا کدام قلبی است که برای او اندوهگین نشود ؟ 

یا کدام یک از شما اشک دیدگانش را حبس و از ریزش آن جلوگیری خواهد نمود ؟ 

با اینکه هفت آسمان محکم برای کشته شدنش گریه کرد ! 

و دریا با آن همه موج 

و آسمان ها با ارکانشان 

و زمین با اعماقش . 
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و درخت ها با شاخه هایشان  

و ماهی ها و امواج دریاها 

و فرشتگان مقرب خدا . 

و همه ی اهل آسمان ها.

ای مردم ما شب را به صبح رساندیم در حالی که از شهر خود رانده شده و در به در 
بیابانها و دور از وطن بودیم ، گویی که اهل ترکستان و کابلیم . 

بدون هیچ گناهی که از ما سر زده باشد و کار زشتی که مرتکب شده باشیم و شکستی 
در اسالم وارد آورده باشیم ، چنین رسمی در نسل های پیشین نشنیده ایم ، این به غیر از 

بدعت چیزی نبود. 

به خدا قسم اگر پیامبر به اینان پیشنهاد و جنگ با ما را می فرمود آنچنان که سفارش 
ما را کرد ، از آنچه با ما رفتار کردند ، بیشتر نمی توانستند بکنند. 

پس انا هلل و انا الیه راجعون . 

چه مصیبت بزرگ و دلسوز و دردناک و رنج دهنده و ناگوار و تلخ و جانسوزی بود ، ما 
آنچه را روی داد و به ما رسید به حساب خدا منظور می داریم که او عزیز است و انتقام گیرنده . 

سپس امام زین العابدین7وارد مدینه شدند و دید که مدینه وحشت زده و گریان بود 
و شهر خانواده اش خالی و برای اهلش نوحه می کند و ساکنین خود را صدا می زند . 

و اما دختران رسول خدا به منزل اباعبداهلل الحسین7آمدند . 

* صدا زد وای بر فقدان خانواده و به خدا قسم منزلگاه آنان چقدر دلگیر است . 
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* در حال بود که صدای از پشت در شنید ، آرام نگیر چون من مادر عباسم و پیش تو 
آمدم. 

* زینب گریه کرد و گفت به پا خیزید و به او خوش آمد گویی کنید و با من به او کمک 
کنید . 

* این ام البنین است که چهار پهلوان در جنگ از دست داد . 

وام کلثوم دختر علی7 ناله زد:

مدینه در برویم وا مکن ! چون یک جهان ماتم

نیاورد ارمغان با خود کسی ، تنها من آوردم

مدینه! یک گلستان گل اگر در کربال بردم

ولی اکنون گالب حسرت از آن گلشن آوردم


